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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandeling, behelzende eene opgave van regelen, volgens
welken uit het gebruik, 't welk Jesus en de Apostelen van
verscheidene plaatsen des Ouden Testaments gemaakt hebben,
de waare meening dier plaatsen bepaald wordt. Door Justus
Ludovicus Overdorp, Predikant te Noordwijk binnen. Aan wien de
Gouden Eereprijs is toegewezen. - Te Amsterdam, en in 's Haege,
bij J. Allart en B. Scheurleer. In gr. 8vo. 532 Bl.
Van tijd tot tijd levert ons het achtingwaardig Haagsch Genootschap, tot verdediging
van den Christelijken Godsdienst, lezenswaardige Verhandelingen, over belangrijke
onderwerpen. Deze van den kundigen OVERDORP verdient ook geprezen te worden,
zoo uit hoofde van den arbeid, aan de bewerking besteed, als ook van wege de
menigvuldige goede denkbeelden, die wij hier in 't midden gebragt vinden.
't Is bekend, dat door de Joden en andere ongeloovigen 't gezag van Jesus en
de Apostelen, ook ten dezen aanzien, heftig is bestreden, dat deze zich dikwijls op
plaatzen van het O. Testament beroepen hebben, die eenen geheel anderen zin
en bedoeling schijnen te hebben, dan die zij 'er aan geven. Dit heeft, in vroegere
en latere tijden, echte voorstanders van het Christendom doen bedacht zijn op
hulpmiddelen, ter verdediging van deze handelwijze van den Goddelijken Stichter
des Christendoms en de voortplanters zijner weldadige Leer. Drie stelzels hebben
inzonderheid veel bijval gekregen. Velen hebben, in navolging van Clemens den
Alexandrijner en Origenes, aan de Schriften des Ouden Verbonds, behalven den
letterlijken zin, nog eenen verborgenen, hoogeren of geestelijken zin toegekend,
van welken de Apostelen de echte uitleggers waren. Anderen kwam het, met Socijn
en Huig de Groot, voegelijker voor, in alle, of al-
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thans de meeste aanhalingen niets anders, dan eene bloote, en dikwijls zeer geringe
gelijkvormigheid van gevallen en personen te erkennen. Coccejus en diens aanhang
beweerden liever, dat men, in 't geheele Oude Testament bijna niets dan
voorzeggingen, of schaduwen en beelden van het N.T. aantreft, namen ook de
eigenlijkste voorzeggingen van andere volken, zoo wel als die van Juda en Israël,
doorgaans letterlijk, of ten minsten voorbeeldig en zinnebeeldig op, als voorzeggingen
van de vijanden der Christelijke Kerk, en der grootste gebeurtenissen, scheuringen,
voor- en nadeelige lotgevallen, die 'er in zijn voorgevallen. - 't Tweede heeft, vooral
in onze tijden, veel toejuiching gekregen, nadat men 't denkbeeld, dat Jesus en zijne
Apostelen zich, doorgaans, naar den denktrant der Joden, en hunne manier van
betogen en verklaren, zouden geschikt hebben, heeft aangenomen. De Eerw.
OVERDORP meent, hierover meerder licht te kunnen verspreiden. In hoe verre hij
evenwel daarin geslaagd zij, vermeten wij ons niet te beoordeelen. De Bestuurders
van 't Haagsche Genootschap hebben 'er zoo veel genoegen in genomen, dat zij
aan deze Verhandeling den gouden eereprijs toegewezen hebben. Ondertusschen
is datgene, waarnaar eigenlijk was gevraagd, eene opgave van regelen, volgens
welken uit het gebruik, 't welk Jesus en de Apostelen van verscheidene plaatzen
des Ouden Testaments gemaakt hebben, de waare meening dier plaatzen bepaald
wordt, slechts op weinige bladzijden afgedaan. De Schrijver erkent de moeielijkheid
van dezen eisch, en geeft voor zijne wijze van doen de navolgende redenen: ‘Ik
heb,’ zegt hij, ‘dit het best geoordeeld op het einde dezer Verhandeling te doen,
deels, omdat 'er, naar mijne gedachten, eene beschouwing van het verschillende
gebruik, door Jesus en zijne Apostelen, van het Oude Testament gemaakt, moest
voorafgaan, en 'er enige vaste gronden, waarop vervolgens kon gebouwd worden,
moesten gelegd worden; deels, omdat ik het hoogstnoodig oordeelde, dit geheele
onderwerp, dat men dagelijks ingewikkelder maakt, om ons daardoor dit uitnemend
hulpmiddel, tot verstand der Godlijke Schriften, te ontnemen, eens, naar mijne
geringe kragten, in het licht te stellen; deels, eindelijk, omdat ik het veiliger oordeelde
enige weinige regels, maest alle uit het te vooren bewezene afgeleid, te la-
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ten volgen, dan, gelijk anderen gedaan hebben, een aantal derzelver vooraf uit te
denken, op te geven, van vooren (à priori) te beredeneeren en te staven, die toch
altijd bleken meer geschikt te zijn naar de bijzondere denkwijze der Schrijvers over
dit onderwerp, en hunnen uitlegkundigen smaak, dan om eenen veiligen weg aan
te wijzen, langs welken men het doel moet trachten te bereiken.’ Hij verdeelt zijne
Verhandeling in vier deelen. In het eerste beschrijft hij den uitwendigen vorm, of de
wijze, waarop Jesus en de Apostelen gewoon waren de Schriften des O. Testaments
aan te halen, bl. 35-137. In het tweede het verschillend en veelvuldig gebruik, dat
de Schrijvers van het Nieuwe Testament van het Oude gemaakt, en de oogmerken,
waartoe zij 'er zich op beroepen hebben, bl. 138-402. In het derde het belang van
die verschillende soorten van aanhalingen, om de waare meening dier aangevoerde
plaatzen des Ouden Testaments te verstaan, bl. 403-484. In het vierde volgen dan
eindelijk eenige regelen, volgens welken wij tot de waare meening en bedoeling der
in het Nieuwe Testament aangehaalde plaatzen geraken kunnen, bl. 485-522. In
een Naschrift van 10 bl. worden nog eenige bedenkingen geopperd, ter wederlegging
van den Hoogleeraar Lotze, in wiens Inleiding, nadat deze Verhandeling bijna
afgewerkt was, in 't licht verschenen, ook een geheel hoofddeel aan dit onderwerp
is toegewijd geworden.
Ons naauw bestek laat niet toe, van deze, wat al te wijd uitgeloopene
Verhandeling, een uitvoeriger verslag te geven. Wij schrijven hier alleen nog eenige
door den Heer OVERDORP vastgestelde grondregelen, waaruit 's mans denkwijze,
over het voorname geschilpunt, genoegzaam blijkt, ter neder. (1) Men kan niet
ontkennen, dat 'er bloote accommodatien in het N.T. nu en dan voorkomen. (b.v.
Rom. II:24. X:18.) (2) Wanneer uit eene plaats van het Oude Testament een leerstuk
wordt betoogd, dan wordt dit leerstuk in die plaats ook waarlijk geleerd, of hetzelve
kan, door een wettig gevolg, daaruit afgeleid worden. (b.v. Rom. III:10-18.) (3) In
zulke plaatzen des Ouden Testaments, die voor eene verschillende verklaring
vatbaar zijn, moet diegene de voorkeur hebben, die ons in het Nieuwe Testament
gegeven wordt, of waartoe wij ten minsten in het Nieuwe Testament duidelijke
wenken vin-
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den. (b.v. Job XXXIII:23, 24.) [Niets verwondert ons meer, dan dat de Schrijver, na
Muntinghe en anderen gelezen te hebben, nog eene uitlegging voorstaat, die tegen
den geheelen geest van 't boek Job zoo zeer inloopt.] Ps. CIV:4. [Hier krijgt de harde
verklaring van Klinkenberg boven die van Muntinghe, van Vloten, van Hamelsveld
en anderen, die met den aart der Hebreeuwsche Dichtkunst zoo veel beter strookt,
de voorkeur.] Hagg. II:7. [Bij deze plaats mogt van andere, nog al met redenen
bekleede uitleggingen van de Groot, Doederlein, Bauer en anderen, ook wel eenig
gewag gemaakt zijn.] (4) Wanneer uit eene aangehaalde plaats wordt betoogd, dat
hetgeen van den Messias in dezelve wordt gezegd, op geen ander persoon past,
dan is het zeker, dat, in die aangevoerde plaats, ook waarlijk van den Messias alleen
en rechtstreeks wordt gesproken. (b.v. Hand. II:25-31, 34.) (5) Zoo menigmaal eene
plaats des Ouden Testaments in het Nieuwe op Jesus Christus, zijn persoon, leven
of lotgevallen, hetzij door Hemzelven, hetzij door een zijner Apostelen, wordt
toegepast, dan wordt ook altijd in die plaats letterlijk van Hem gehandeld, of Gods
laatste oogmerk doelde op Hem. [De Schrijver kan zich dus niet met die Uitleggers
vereenigen, die hier en daar, of ook wel dikwijls, in den eersten letterzin, aan Hiskia,
Zerubbabel, de Maccabeeuwsche Vorsten en anderen, en te gelijk, in een tweeden
of hoogeren zin, aan Jesus Christus denken. Daar hij echter evenzeer de
accommodatie, op de meeste plaatzen, verwerpt, kon 't niet wel missen, of hier en
daar moesten gedrongene uitleggingen voor den dag komen, b.v. van Joann. XIX:36.
Gal. III:16.] (6) Zoo menigmaal Jesus en zijne Apostelen de formulieren: dit is
geschied, opdat vervuld zou worden, of, toen is vervuld geworden: gebruiken, dient
men die aangehaalde plaatzen voor letterlijke, of ten minsten voorbeeldige
voorzeggingen te houden. [Dit is bij Matth. II:15, 17, 23. XIII:35 en andere plaatzen
moeielijk vol te houden.] (7) Dikwijls staat eene Messiaansche voorzegging midden
onder dingen, die tot veel vroegere gebeurtenissen behooren. [Daartoe is de
toevlucht genomen, om de aanhaling van Jes. VII:14. VIII:23. IX:1. XXVIII:16 en
dergelijke voorzeggingen goed te maken.] (8) Vele reeds vervulde voorzeggingen
staan met andere, nog onvervulde, in eenen onafscheidelijken zamenhang, en
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konden dus, als vervuld, worden aangehaald, omdat zij dit ten deele reeds waren,
ten deele ons leerden, dat ook het onvervulde alzoo eens geschieden zal. [Dit wordt
aangenomen, om aan het gebruik van zommige plaatzen, als bevattende, volgens
Jesus en de Apostelen, Messiaansche voorzeggingen, een goeden draai te geven.
b.v. Jes. XL:3-5. XLII:1-4. XLIX:4-6. LXI:1, 2. Zach. IX:10.]
Wij doen gaarne aan de geleerdheid en schranderheid van den Eerw. OVERDORP,
waardoor hij zijne gevoelens met schijnbare redenen weet aan te prijzen, hulde;
maar kunnen niet ontkennen, dat wij hem, over 't geheel, nog te zeer gehecht vinden
aan die wijze van uitlegging der oude Godspraken, die, uit kwalijk verstaane
aanhalingen, aan den leeftijd, waaruit zij herkomstig zijn, denkbeelden opdringt, die
in den zamenhang der Profetische Schriften in 't geheel niet voegen.

D. Frans Volkmar Reinhard's Proeve over het Plan, het welk de
Stichter des Christendoms tot heil der Wereld ontwierp. Eene
Bijdrage tot de bewijzen voor de waarheid van den Christelijken
Godsdienst. Te Amsterdam, bij Schalekamp en van de Grampel.
1806. In gr. 8vo. XXXII en 492 bladz.
Dit voortreffelijk Werk is reeds, sedert 1787, aan onze Landgenoten bekend uit eene
Nederduitsche vertaling, vervaardigd naar de tweede Hoogduitsche uitgave van
(*)
1783, waarvan wij ook destijds verslag gedaan hebben . Eene derde Hoogduitsche
uitgave zag, ten jare 1789, het licht, en had boven de vorige dit vooruit, dat zij verrijkt
was met een onderzoek naar de middelen, van welken Jesus zich, ter uitvoering
van zijn groot plan, heeft bediend, en inzonderheid, of hij zich daarbij ook den invloed
van geheime verbintenissen heeft willen ten nutte maken; tot welk onderzoek
toenmalige aanvallen op het Christendom hem noopten. De vierde en laatste uitgave,
eindelijk, verscheen negen jaren later, en heeft daardoor eene aanmerkelijke
aanwinst bekomen, dat de inhoud en aart

(*)

Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroeff. II. bl. 270.
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van het plan van Jesus, in dezelve, veel zorgvuldiger en duidelijker, dan in de vorige
uitgaven, ontwikkeld is, waartoe de schriften, over den inhoud en de uitgebreidheid
van dit plan, die in de laatste jaren zijn uitgekomen, den Schrijver hebben verplicht;
als ook, dat 'er eene uitvoerige schets van het geheele Werk is bijgevoegd geworden.
De Eerw. WOLTERBEEK verdient onzen dank voor de moeite, die hij wel heeft willen
op zich nemen, om ook deze laatste geheel omgewerkte uitgave in 't Nederduitsch
over te brengen. De vorige Nederduitsche uitgave beslaat niet meer dan 184 bladz.
Deze is tot 426 bl. uitgedijd. Zij is daarenboven verrijkt met een aantal geleerde
Aanteekeningen van den Schrijver, waarbij de Vertaler ook nog eenigen gevoegd
heeft. Zij vullen te zamen 64 bladzijden. Die van den Amsterdamschen Kerkleeraar
hebben ten doel, of het een en ander gezegde des Schrijvers op te helderen, ten
einde misvatting voor te komen, of het gestelde door den Heer REINHARD wat meer
te ontwikkelen. In een enkeld geval vond hij zich genoodzaakt, den Schrijver tegen
te spreken. Zij zijn deels letterkundig, deels betreffende de uitlegging van deze en
gene plaatzen van het N. Testament, de bevestiging van sommige gezegden van
den Schrijver, en de wederlegging van gewaagde onderstellingen. Eenigen derzelven
zijn zeer belangrijk, en uit allen leert men den Heer WOLTERBEEK kennen, als genoeg
voorzien van vereischte kundigheden en bekwaamheid, om ook eens iets
oorspronkelijks te leveren, waartoe wij hem, op grond van deze proeve, openlijk
uitnodigen.
De geest van 't Werk van den uitmuntenden REINHARD zelven behoeft niet op
nieuw aangekondigd te worden. 't Zal niemand berouwen, de nadere ontwikkeling,
opheldering en bevestiging van zijne denkbeelden, over het weldadig ontwerp van
Jesus, tot heil der wereld, in deze nieuwe uitgave oplettend na te gaan. Wij
vertrouwen, dat dezelve niet minder goedkeuring zal wegdragen, dan de
voorgaanden, die alom, met algemeene toejuiching, zijn ontvangen, en beschouwen
dit Werk, als eene schatbare bijdrage, tot verdediging van den ontwijfelbaar
Goddelijken oorsprong van het Christendom, en de onvergelijkelijke grootheid van
deszelfs altijd eerbiedwaardigen Stichter.
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De Jeugd aangespoord tot ene vroege Godsvrucht en
gewaarschuwd tegen een onbetamelijk genot van zinnelijke
vermaken, in twee Leerredenen, uitgesproken door E. Tinga, Theol.
Doct. en Prof. en Akademiepred. te Groningen. Te Groningen, bij
J. Oomkens. 1806. In gr. 8vo. 55 Bl.
Dit leezenswaardig stukje behelst een tweetal Leerredenen, wier nuttigen inhoud
de titel aanwijst. Zo ras hetzelve bij ons ter tafel kwam, herinnerden wij ons met
vermaak des Eerw. P. LOOSJES Redevoeringen voor Neêrlands Jongelingschap, en
het soortgelijk Werkje van den beroemden FORDYCE, waaruit wij in onze jeugd veel
voordeel trokken tot opbouw in zedelijkheid. Volvaardig juichten wij des de
edelaardige en deugdlievende Jongelingschap der Hoogeschoole te Groningen toe,
op wier vereerend aanzoek Prof. TINGA de laatste deezer Leerredenen in het licht
zendt. Hem betuigen wij daarenboven onzen dank, die, wederom blijkens het
Voorberigt, meer dan gevraagd wierd ons bij de uitgave levert, of uit eigen beweeging
eene andere, de eerstgeplaatste, Leerreden almede in druk laat uitgaan, als zijnde
die van een nabuurig onderwerp en bedoeling. Beiden trouwens wierden zij van
den Prediker bij den aanvang van het Academisch Jaar in 1805 en 1806
uitgesproken, en verdienden zij, als lessen behelzende voor de Jeugd tot
aankweeking eener vroege Godsvrugt en regeling van haare vermaaken, hand aan
hand, tot openbaare en duurzaame stichting, ter wereld ingezonden te worden.
Wat de gezegde onderwerpen deezer Leerredenen betreft, zij prijzen zich door
hun uiterst en blijvend aanbelang, veel meer dan door nieuwheid van behandeling
of bewijsredenen, ter leezinge aan. Ook zocht voorzeker zijn Hooggel. zich niet van
dien kant te onderscheiden. Wij meenen het hierom noodeloos te zijn, een uittreksel
te geeven van deezen zijnen waardigen arbeid, en laaten zelfs de hoofdverdeelingen
achterwege, het in deezen voor voldoende aanziende, zo wij alleen de Teksten,
Pred. XII:1 en Pred. XI:9, vermelden, wier aandachtige leezing den leiddraad
aantoont, welken de Heer TINGA welgepast volgde. Wij veroorloven ons
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slegts in het voorbijgaan te vraagen, of de Redenaar niet sterkere klem aan zijn
betoog had mogen geeven, indien hij de Epitrope, de schijnbaare vergunning, onzes
inziens in Pred. XI:9 opgeslooten, en daarna van Salomo door den bijgevoegden
wenk van het Goddelijk oordeel gewraakt, krachtiger had doen gevoelen, en
nagevolgd ware in zijne voordragt of aandrang? Wij vertrouwen dit zoude het
voorkomen eener Verhandeling nog meer hebben doen wegvallen in deeze zijne
Leerreden, die (laaten wij zulks ten gevalle des aanzoeks van de Academische
Jeugd hier opmerken) ons toeschijnt op oorsprongelijkheid ruim zo veel aanspraak
te hebben als de eerste. Beiden intusschen draagen zij overvloedig bewijs van eene
bekwaame hand en penne. Beschaafdheid en zuiverheid van taal, nadruk,
duidelijkheid en kracht van stijl, korte en welgeronde volzinnen, en eene vloeiende
welspreekendheid, getuigden ons, dat zij het werk zijn van eenen rijkbegaafden
Redenaar. Netheid van behandeling, blijkbaar in eene juiste schikking van stoffe
en bondigheid van betoog, tekende den wijsgeerigen Denker. De kiesche
onderscheiding, eindelijk, tusschen hetgeen geoorlofd en verboden is, en bevallige
maar deftige ernst in het geheel, verpligtte ons, den Prof. TINGA onder de ervaarenste
en schranderste Predikers van Christelijk geloof en zeden in ons Vaderland den
hoogen rang toe te kennen, dien hij, in gevolge van zijnen Stand, met luister bekleedt.
- Ziet hier een enkelen trek: ‘En, opdat ik alles in korte woorden samenvatte, rekent
Gij (Jongeling) het niet volstrekt nodig, dat alle zulke plaatzen des vermaaks vermijd
worden, op welke de gezondheid gekrenkt, de driften ontijdig opgewekt, de
hartstogten te zeer geroerd, de verbeelding misleid, de eerbaarheid gekwetst, de
onschuld ligt verlooren wordt? Zoude God den Jongeling, die hierin misdoet, niet
voor zijn gerichte eenmaal trekken?’ Maar genoeg! wij willen niet zo ongunstig van
onze Landgenooten, van onze Jeugd in het algemeen oordeelen, dat zij niet, op het
voorbeeld van die der Hoogeschoole te Groningen, reikhalzen zouden om deeze
Leerredenen te leezen.
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Overdenkingen, bij gelegenheid van den overgang van den Grave
F.L. van Stolberg tot de Roomsche Kerk, allen onzijdigen
Christenen ter ernstige overweging voorgesteld. Uit het
Hoogduitsch. Alom te bekomen. 1806. In kl. 8vo. VIII en 48 bladz.
De vreemde overgang van den Grave F.L. VAN STOLBERG, uit de Luthersche Kerk
tot de Roomsche, heeft wijd en zijd te meer opzien gebaard, naar mate men zich
van 's mans opgeklaarde begrippen algemeen overtuigd hield. 't Is aan sommigen
twijfelachtig voorgekomen, of die verandering wel uit edele beginselen voortgevloeid
zij; maar wij willen liever denken, dat de brave man, even als Frans Voorhout, wiens
overgang, voor eenigen tijd, ook zoo veel geruchts gemaakt heeft, onder de
Protestanten zoo veel oneenigheid bespeurd hebbende, omtrent de gewigtigste
leerstukken van het Christendom, zich tot de Roomschen heeft gewend, omdat hij
bij dezen in tegendeel overeenstemming in gevoelens meende te ontdekken, en
zich ter goeder trouwe had laten overtuigen, dat hunne Leer voor onfeilbaar kan
gehouden worden.
In 't stukjen, welk wij hier aankondigen, tracht de ongenoemde Schrijver, tot
wegneming van den verkeerden indruk, dien zoodanige stap van een man, als
STOLBERG, zou kunnen maken, met eenige bewijzen, die uit het leerstellige der
Roomsche Kerk en uit de Geschiedenissen zijn ontleend, en op onloochenbare
daadzaken steunen, aan te toonen, dat men waarlijk geen rede heeft, om op de
eendracht, eensgezindheid, overeenstemming en onfeilbaarheid dier Kerk te roemen,
en het dus te verwachten is, dat STOLBERG en allen, die zich dit hebben laten
wijsmaken, zich, bij de uitkomst, jammerlijk zullen te leur gesteld zien. Hier wordt,
onder anderen, melding gemaakt van 't verschil der Roomschen onder elkanderen,
of het oordeel van den Paus boven het oordeel van eene Kerkvergadering moet
gesteld worden; van de geschiedenis der Pauzen, onder welken de een den anderen
van dwaling heeft beschuldigd, en niet een eenige van dwalingen kan vrijgepleit
worden, en der Kerkvergaderingen, van welken de eene veroordeelde, 't geen de
andere had beslist;
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van 't volstrekt gemis van bewijzen voor de zekerheid en onfeilbaarheid der Leere,
die de Roomsche Geestelijkheid hare Leken opdringt, en waaromtrent zij geen
redelijk onderzoek toelaat; van 't verbod aan de Leken, om den Bijbel te lezen, tenzij
'er ten minsten gezorgd worde, dat de gemeene man alleen zulke vertalingen in
handen krijge, die van Roomsche Schrijveren afkomstig zijn, en 't stempel der
Kerkelijke goedkeuring hebben; van 't even groot gezag, dat zij aan zoogenaamde
Overleveringen toeschrijven: alle dingen, die wel zeer dikwijls gezegd zijn, maar bij
zoodanige gelegenheid, welke aanleiding gaf tot dit geschrift, wel eens weder mogen
erinnerd worden.

Het Leven van Waarmond en Vrolijkhart. Eene Bijdrage tot de
Volkslectuur. Iste Stukje. Te Hoorn, bij J. Breebaart. 1806. In kl.
8vo.
W. VAN VLOTEN, zoo wij wel onderricht zijn, Christenleeraar bij de Hervormde
Gemeente te Schermerhorn, bedacht op een middel, om de vervallen Diaconiekas
aldaar eenigzins te herstellen, werd te rade, om iets ten haren voordeele te schrijven,
't geen eenig uitzicht gaf op een goed vertier, en alzoo tot hare instandhouding zou
kunnen dienen. Hij koos daartoe een verdicht verhaal van het leven van Waarmend
en Vrolijkhart, geschikt voor de volkslectuur.
Waarmond wordt beschreven als een vroom man, op 't land woonachtig, reeds
in zijne vroege jeugd, door den dienst van zijn Leeraar, tot zelfskennis, geloof en
bekeering gebragt, getrouwd met eene vrouw van dezelfde godsdienstige geaartheid;
beiden als lieden, die aan hunne drie kinderen eene zeer goede opvoeding, naar
hunnen stand, gaven, zeer stichtelijk zamen leesden, hun beroep naarstig
waarnamen, en ook zeer prijslijk waren in den omgang met hunne medemenschen.
Vrolijkhart, een welgezeten boer, ook een braaf, stipt eerlijk man, maar niet zoo
nadenkend en naauwlettend, met opzicht tot het Godsdienstige, wierd op zekeren
avond, met Waarmond in gesprek geraakt, door denzelven, over onderscheidene
punten, waarvan het eene aanleiding gaf tot het andere, ernstig onderhouden: over
de nuttigheid van het dagelijks lezen in den Bijbel, over 't kerkgaan, over
zoogenaamde fijnheid, over
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de noodzakelijkheid van geloof en bekeering, als men zou verlangen in den hemel
te komen, over het kaartspelen en dergelijken. Hij bekleedt zijne stellingen doorgaans
met goede redenen. Maar Vrolijkhart heeft 'er vrij wat tegen in te brengen, en men
kan niet zeggen, dat zijne tegenredenen altijd even goed opgelost zijn. En, 't geen
ons wat bevreemdt, hij blijft tot 't einde toe op zijn stuk staan, zoodat Waarmond,
wel verre van hem overtuigd te hebben, afscheid neemt met den vroomen wensch,
dat hij toch ook eens een oprecht vriend van Jesus mogt worden. Maar mogelijk zal
een volgend stukjen ons 's mans bekeering melden.
Wij wenschen ondertusschen, dat, door de uitgave van dit boekje, het loslijk
oogmerk van den Schrijver ten minsten in zoo verre moge bereikt worden, dat
vermogende lieden, den goeden wil van den Eerw. VAN VLOTEN ziende, iets tot
ondersteuning der Diaconie bijdragen. Ook meenen wij, de nog steeds heerschende
volksbegrippen, in 't Hervormde Kerkgenootschap, in aanmerking nemende, ons
wel eenig vertier van dit volksboekjen te mogen voorstellen. Wij hopen maar, dat al
dat schrijven voor den gemeenen man aan de uitbreiding van waare verlichting niet
hinderlijk worde. 't Ontbreekt althans onder ons niet aan bekwame mannen, van
wier uitmuntende vermogens en veel omvattende kennis men ook wel lettervruchten
van een voortreffelijker aart zou mogen verwachten.

Verhandeling over de Voorbehoedmiddelen tegen de Kinderziekte,
ter gelegenheid der tweede jaarlijksche Vergadering van het
Amsterdamsch Genootschap ter bevordering der Koepok-inenting
voor minvermogenden, uitgesproken in de Engelsche Kerk, op
den 1 van Nov. 1805, door den Voorzitter Cornelius Henricus A
Roy, Med. Doct. Te Amsterdam, bij L. van Es. 1806. In gr. 8vo. 74
Bladz.
Eigene ondervinding, gevoegd bij die van anderen, nevens eene uit gelijkvormigheid
besluitende redenering, maken, ook in de Geneeskunde, de grondslagen van het
ware uit. Zij zijn de kenmerken der
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Empyrische, of uit ondervinding in 't werk gesteld wordende Geneeskunde, die bij
de Ouden in waarneming en in de opgenoemde redenering bestond, zoodat zij
zorgvuldig op de gelijkheid of ongelijkheid der ziekte letteden, en daarnaar die
middelen bezigden, van wier heilzame uitwerkselen zij, uit ervaring, in gelijke
gevallen, overtuigd waren geworden. Dan van meerdere waarde is die Redenerende
Geneeskunde, welke, op Practische regelen gebouwd, wel volgens ondervindelijke
kennis te werk gaat, maar daarmede tevens eene beredeneerde voorzigtigheid
paart, in het gebruik der geneesmiddelen, naar aanleiding van ziekten en den aard
der middelen zelven; en hij alleen verdient den naam van eenen waren Geneesheer,
die aldus redenerende, zijne geneeswijze in 't werk stelt.
Na deze algemeene aanmerking bepalen wij ons tot een overzigt van deze
belangrijke Verhandeling van den geachten Geneesheer A ROY, welke zich door
zaakrijkheid en beredeneerdheid kenmerkt. Zij bepaalt zich tot de volgende
aanmerkingen.
Met de zorg om aanstekende en besmettelijke ziekten voor te komen; met alles
aan te wenden, om zich voor dezelve te beveiligen, hield men zich van de vroegste
tijden reeds onledig, daar ook tevens niets natuurlijker zijn kon. Ofschoon, op
zoodanig eene wijze, de Melaatschheid, de Pest en andere besmettelijke ziekten
uit Europa verbannen waren, had men zich echter nog niet opzettelijk bezig gehouden
met de uitroeijing der Kinderpokken, wier geweld zoo groot is, dat zij bijkans de
gansche wereld door woeden, en had daartoe geene bijzondere maar algemeene
middelen aangewend. - Vele vooroordeelen; - als de vermeende onmogelijkheid
om deze ziekte te kunnen voorkomen, en daarbij het denkbeeld alsof de Pokken
voor aangeboren moesten gehouden worden; het verkeerd begrip, alsof de
dampkring, waar deze ziekte heerscht, geheel besmet was, en deze besmetting
niet konde ontweken worden, of dat ook kleederen en alle andere dingen, in de
lucht, met de uitwaseming der Pokken bezwangerd, besmettend werden, waardoor
men de besmetting zelve niet konde voorkomen; en eindelijk het verderfelijk begrip,
om de kinderen liever aan de natuurlijke besmetting bloot te stellen, dan gedurig in
de vrees voor de ziekte te blijven, hoe onzeker dan ook de uitkomst zijn mogt: -

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

13
deze allen waren het, die, hoe ongegrond ook, als de voorname oorzaken der
onverschilligheid omtrent deze besmettelijke ziekte, konden aangemerkt worden.
Het tegenstrijdige gedrag zelfs der Geneeskundigen, zoodat de een zich voor, de
ander zich tegen derzelver voorbehoeding verzettede, moest een werkzaam middel
worden ter nutteloosmaking van de gansche leer der Voorbehoeding.
Ondanks dit alles bepaalde men zich echter, van de vroegste tijden, tot ontelbare
middelen, ter stuitinge der ziekte en ter afweringe harer besmetting. Deze allen
verkregen den naam van Voorbehoedmiddelen. RHAZES prees de zindelijkheid van
het ligchaam en eenen gepasten levensregel aan, gevoegd bij het gebruik van
eenige geneesmiddelen, waaronder de kamfer; - GLAUBER beroemde zich op zijne
Panacéa, uit spiesglas, salpeter en zout van wijnsteen bestaande; - DIGBY stelde
de uitdrukking van het bloed uit de navelstreng, vóór derzelver ontbinding, als een
middel voor, in den waan dat de Kinderpokken uit het bloed haren oorsprong namen;
- ETTMULLER roemde de tinctuur van myrrhe, met het verzoete kwikzilver en jalappe
vermengd; - de groote BOERHAVE meende een middel in eene vermenging van kwik
en spiesglas, - LOBB in de aethiops mineralis uit kwik en zwavel bereid wordende,
te kunnen vinden; - ROSEN VAN ROSENSTEIN bezigde en beroemde zich op pillen uit
calomel, kamfer, aloë en quajac bestaande; - BERKELEY op het teerwater; - MONRO
op de jeneverbezien; - CASIMIR op de tinctuur van kina in het een of ander gedistilleerd
water; - PAULET gaf den voorrang aan de mercurius dulcis; - terwijl VAN DEN BOSCH
vooral zich beijverde, om, tot de voorbehoeding, de mercuriaal- en
spiesglas-middelen aan te prijzen.
Deze waren de voornaamste, doch, na behoorlijke en verstandige overweging
en toetsing, meestal onvoldoende, ten minsten zeer onzeker bevondene
Voorbehoedmiddelen. Na eene volkomene overtuiging dat de Besmetting alleen de
oorzaak dezer ziekte was, en dat dezelve door haar alleen voortgeplant werd, dacht
men eene andere wijze van handelen uit; daartoe sloeg men twee verschillende
manieren voor; de eerste in eene afzondering van den zieken, en in eene vermijding
van alles wat de ziekte voortplanten kon; de tweede in eene kunstige mede-
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deeling der ziekte, door de Inenting, bestaande. Schoon vele daadzaken voor het
nut der afzondering pleiten, vooral indien zij in alles stiptelijk kon waargenomen
worden, blijven 'er echter nog verscheidene belangrijke bedenkingen daaromtrent.
Zal zij en kan zij in alle landen uitvoerlijk wezen? Zijn 'er tegen dezelve niet eene
menigte van burgerlijke en huishoudelijke zwarigheden in te brengen? Zou men
daardoor niet mannen van hunne vrouwen, ouders van hunne kinderen afrukken,
en maken de onderlinge handelbetrekkingen de uitvoering niet onmogelijk? Om
deze en meer andere belangrijke redenen, kan deze afzondering niet als een
onfeilbaar, zeker middel beschouwd en aangewend worden. De Inenting dus moest,
als het beste en het eenigste bekende middel, om het gevaar der ziekte te vermijden,
ja de ziekte zelve voor te komen, beschouwd worden. Als zoodanig werd zij ook
openlijk op bijna alle Hoogescholen geleeraard en aangeprezen; talloos waren de
Geschriften, die over dit onderwerp in 't licht verschenen: dan, ondanks dit alles,
was de Inenting niet in staat geweest, de Kinderpokken in 't algemeen voor te komen
of te vernietigen. Onder de redenen daarvan moeten geteld worden de
onverschilligheid van vele en de tegenwerking van niet weinige Geneeskundigen,
waardoor natuurlijk een afschrik moest ontstaan om zich en de zijnen aan zulk eene
twijfelachtige kunstbewerking over te geven; - eene andere moet men zoeken in
het besef van 't gevaar, waarmede de Inenting somtijds gepaard gaat; zij voorkomt
de ziekte niet, en deze kan na de Inenting foms geweldig zijn. Alle jaargetijden lieten
dezelve niet toe; zwangerheid en vele andere omstandigheden maakten de Inenters
huiverig om de bewerking te verrigten. Het Bestuur zelf scheen zich dezelve weinig
aan te trekken; in tegendeel zag men, dat zij door hetzelve in sommige Steden
verboden werd. Hierbij kwam nog, dat, de ingeënte pokjes zelfs besmettelijk zijnde,
de inenting de besmetting zelve moest voortplanten, daar men met de eerste niet
altijd even voorzigtig te werk ging. - Zoude voorts de Inenting de natuurlijke
Kinderziekte geheel uitroeijen, dan moest zij noodwendig algemeen gemaakt worden;
ja dan eerst zou men in staat zijn, dezelve geheel te vernietigen. Velen hebben
daartoe het oogmerk gehad en de middelen aangewezen. Zal het echter mogelijk
zijn, deze zoo algemeen
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in te voeren? Hoe vele talrijke zwarigheden, van den kant van het Bestuur zoo wel,
als van de zijde der genen, die men wilde inenten, doen zich hier niet voor! Wie zal
zich het regt aanmatigen om eigendunkelijk over zijne natuurgenooten te beschikken?
- Is het dus blijkbaar, dat men dit, om menigvuldige redenen, niet heeft kunnen en
nooit zal vermogen te bereiken, dan spreekt het van zelve, dat men ook nimmer de
ziekte, door die Inenting, zal kunnen uitroeijen, maar veeleer de Epidemie zal
bevorderen. - De Kinderziekte heeft men dus noch door voorbehoedmiddelen of
tegengiften, noch door afzondering, noch door de inenting der natuurlijke smetstoffe,
tot heden toe, kunnen uitroeijen. Dan eindelijk heeft men, lof zij de nagedachtenis
van EDUARD JENNER! in de Koepokken een middel gevonden, dat, met de grootste
oplettendheid onderzocht en door ontelbare proeven bevestigd, het eenige en
onfeilbare tegengift der Kinderziekte mag genoemd worden, dat alleen in staat zijn
kan om den Mensch van de Kinderziekte voor altoos te bevrijden. Met de voorgaande
Voorbehoedmiddelen vergeleken, en in aanmerking genomen, dat men steeds op
ware Koepokken bedacht zij, moet ieder onbevooroordeelde dit toestemmen. Zij
veranderen de gesteldheid van het ligchaam, dat is, zij nemen de vatbaarheid van
hetzelve voor de Kinderziekte, zonder welke geene pokken ontstaan, voor altoos
weg; schoon de wijze hoe ons onbekend is. De beweging, echter, welke de
Koepoksmet in het ligchaam, door middel der zenuwen, doet ontstaan, schijnt
waarschijnelijk deze verandering te weeg te brengen, door welke beweging de
vatbaarheid voor de ziekte vernietigd wordt. De Koepokken zijn het ware specisicum
tegen de Kinderziekte; zij moeten, bij nadere overweging, de voorkeur boven alle
andere Voorbehoedmiddelen, en alzoo boven de gewone inenting, hebben; schoon
het onverstandig en roekeloos zijn zou, de gewone inenting der Kinderpokken, die
immers reeds boven alle anderen het zekerste was en als een weldadig geschenk
mogt aangemerkt worden, te verachten en geheel te willen afschassen. Het blijft
nogtans zeker, dat de Koepok-inenting zich boven de gewone aanbeveelt, doordien
zij eene ligtere en geringe ziekte te weeg brengt, geene misvormingen veroorzaakt,
en het bewezen is, dat zij de besmetting niet voortplant. Hierdoor vooral verkrijgt zij
eene grooter waarde. Aan alle voor-
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werpen kan zij medegedeeld, in iederen leeftijd, in ieder saisoen in 't werk gesteld
worden. Zij moet, indien men wezenlijk de Kinderziekte wil uitroeijen, verre boven
de gewone geschat worden. Het eenigste middel, om dit in zijne volkomenheid te
bereiken, is gelegen, in de Koepok-inenting algemeen te maken. Dit onder een wijs
en voorzigtig Bestuur volvoerd wordende, hoe velen zouden dan niet bij het leven
behouden worden! Gode zij intusschen den hartelijksten dank voor de ontdekking
van dit middel; terwijl de nagedachtenis van EDUARD JENNER tot bij het laatste
nageslacht in zegening blijven, en een ieder zich beijveren moet om den
minvermogenden dit middel mede te deelen.
Ziet daar den hoofdzakelijken inhoud van deze uitmuntende en alle aanprijzing
verdienende Verhandeling. Wij konden dat alles niet aanstippen, waaromtrent de
Heer A ROY, ter opheldering, verklaring en bewijs, breedvoerig was; terwijl wij ons
thans veroorloven, omtrent een en ander, iet aan te merken en bij te voegen.
Wat het gevoelen van VAN DEN BOSCH betreft, in de Verhandeling (bladz. 21) door
den Heer A ROY medegedeeld, omtrent den Koning MITHRIDATES, die, door POMPEJUS
overwonnen zijnde, zich te vergeefs door vergift trachtte om 't leven te brengen, en
dit aan het gedurig gebruik van tegengiften toeschrijft, waardoor hij zoodanig eene
hebbelijkheid had verkregen, dat hij eindelijk door de sterkste vergiften onaangedaan
bleef, om alzoo de werkingen zijner middelen, als tegengiften voor het pokgift, te
kunnen verklaren; zijn wij het in dit opzigt volkomen eens met den Heer A ROY, die
de oorzaak van dit verschijnsel bij MITHRIDATES in 's Konings gewoonte meent te
moeten zoeken, om dagelijks vergiften te gebruiken. Vele bewijzen levert de
Geneeskunde op, dat onze levende vezelen zoodanig aan tegennatuurlijke prikkels
gewennen kunnen, dat zij den indruk derzelven in 't geheel niet meer, ten minsten
niet gelijk in den natuurlijken staat gevoelen, noch door dezelve aangedaan worden,
en alzoo de reactie door gewoonte verdoofd is, of, volgens lateren, hare
opwekbaarheid (incitabilitas) verliezen. Onder anderen wordt dit bevestigd door het
verschijnsel, dat onze ingewanden zeer dikwijls, door een te menigvuldig en herhaald
gebruik van sterke purgeermiddelen, voor dezelve ongevoelig worden.
Dat de natuurlijke pokken door besmetting ontstaan,
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is zeer zeker waar; maar dat deze alleen door besmetting van den eenen persoon
op den anderen voortgeplant worden, is wel waarschijnlijk, maar nog niet volkomen
zeker, naar ons inzien. Wij gelooven, dat de aard der smetstoffe nog niet genoeg
bekend is, om zeker te kunnen beslissen, hoedanig zij in ons ligchaam opgenomen
worde. Leert de ondervinding niet, dat de pokken hier en daar Sporadisch gevonden
worden en slechts eenen enkelen aantasten, zonder dat daardoor eene Epidemie
ontstaat? Regeren zij niet menigwerf, of in een huis alleen, of ook zoodanig, dat
een of meerdere bewoners van dezelve bevrijd blijven, ofschoon zij zich niet ontzien
met den zieken om te gaan, gelijk Recensent daarvan zelf het voorbeeld zag, terwijl
eerst een zeer geruimen tijd daarna, toen reeds het huisgezin volkomen gezond
was en in den geheelen omtrek geene pokken te vinden waren, deze vrijgeblevenen,
hoewel zich intusschen aan geene Epidemie blootgesteld hebbende, de pokken
kregen. Wij willen toegeven, dat de bijzondere geschiktheid ter ontvanging der
smetstoffe bij dezen nog niet werkzaam genoeg ware; maar 'er was geene Epidemie,
waar dus de onmiddellijke besmetting? Wij gelooven, dat dus ook andere
omstandigheden aanleiding tot de Kinderziekte kunnen geven.
De Heer A ROY toont als verstandig en voorzigtig Geneesheer te handelen,
wanneer hij de gewone Inenting, om de voortreffelijkheid van die der Koepokken,
niet veracht of afgeschaft wil hebben, zoo als zijn Ed. (bladz. 66 en 67) te kennen
geeft. Wij, schoon voorstanders van de Koepok-inenting, gelooven nogtans met
een' onzer geachtste en beroemdste Hoogleeraren, dat 'er een en ander ten
voordeele der gewone Inenting zou kunnen aangevoerd worden; schoon wij het,
aan den anderen kant, met den kundigen A ROY eens zijn, dat die der Koepokken
boven alle de overige behoedmiddelen de voorkeur verdient.
De waarschijnlijkste wijze, waarop de Koepokken de vatbaarheid voor de
Kinderziekte schijnen weg te nemen, door eene beweging in het ligchaam, door
middel der zenuwen, te doen ontstaan, en die verandering in het gestel voort te
brengen, waardoor de vatbaarheid vernietigd wordt, (door den Heer A ROY bladz.
62 en 63 opgegeven) komt ons niet onaannemelijk voor; schoon wij gelooven, dat
het met de verklaring daarvan, even
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als met die omtrent de werking der meeste geneesmiddelen, zeer twijfelachtig is,
en wij ook hier gerust het latet van GAUBIUS bezigen kunnen. En ofschoon wij
daaromtrent al niet stellig kunnen beslissen, zoo doet zulks niets ter vermindering
van de waarde der zaak zelve, daar ons de dagelijksche ondervinding van de
nuttigheid en de heilzame uitwerkingen van die middelen overtuigt. Laat het dan al
eens eene tegenwerping worden, dat de Koepok-inenting niet voor altijd de
vatbaarheid vernietigt, (hetgeen wij voor ons echter gelooven, doch de ondervinding
alleen zal moeten leeren,) zoo is het toch zeker, dat zij de besmetting der
Kinderziekte wegneemt, zoodat men dezelve in eene Epidemie veilig kan appliceeren.
Wij houden, met den Schrijver, de tegenwerping, door sommigen gemaakt, dat
'er weinige overeenkomst tusschen de Kinder- en Koe-pokken is, en het dus
onwaarschijnlijk is, de eerste door de laatste uit te roeijen, (bladz. 64 en 65) als
weinig beteekenend; daar het ons, na de lezing van onderscheiden berigten, van
diegenen, die zich met de vaccine opzettelijk bezig hielden, gebleken is, dat iemand,
de echte Pokken gehad hebbende, in 't geheel geene, of zoo al, dan enkel plaatselijke
Koepokken verkrijgen kan, en iemand, indien hij slechts met de ware Koepokken
ingeënt zij, naderhand geene ware maar onechte verkrijgt.
Niet ongepast zou het ons voorgekomen zijn, indien de Heer A ROY nog eenige
belangrijke tegenwerpingen tegen de Koepok-inenting in zijne Verhandeling had
aangevoerd en wederlegd, welke ook nog heden plaats hebben en veld winnen, en
zich veelal tot eene optelling bepalen van de nadeelige gevolgen, die bij de
Koepokken plaats gehad of zouden kunnen plaats hebben. Het zou hem, als
verstandig voorstander, niet moeijelijk geweest zijn te beweren, dat de Koepokken
niet alleen eene plaatselijke ongesteldheid, maar eene ziekte van 't geheele
bewerktuigd gestel veroorzaken; dat de natuur, door eene verkeerde behandeling
in hare werking gestoord, somwijlen, als zoo vele pogingen om de niet behoorlijk
bewerkte stof te ontlasten, uitslag en chronische ziekten zal kunnen te weeg brengen;
en dat de oorzaak daarvan, of in eene onvoorzigtige of verkeerde behandeling, of
ook wel in de aanwending van de onechte Koepokstof, ja van de echte zelve, te
zoeken is;
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welke echte stof, volgens waarnemingen, haar specifiek vermogen, door
verscheidene omstandigheden, verliezen, en, niet op den behoorlijken tijd
aangewend, ontaarden kan; terwijl men voorzeker het veiligst met de heldere stof
van den eenen tot den anderen arm dadelijk inent, wil men van den goeden uitslag
der inenting zeker zijn.
Dan wij moeten eindigen, en doen zulks, met de lezing dezer Verhandeling, niet
alleen elken Geneeskundigen, maar ook den verstandigen Huisvader, wien het
belang zijner kinderen ter harte gaat, aan te prijzen, en, met den Heere A ROY de
nagedachtenis van EDUARD JENNER zegenende, wenschen wij den bloei en voorspoed
van het Amsterdamsch Genootschap ter bevordering der Koepok-inenting, en hopen
dat een menschlievend Bestuur zich de zaak dezer Inenting ernstig moge aantrekken,
niet alleen door haar te bevorderen, maar ook door de natuurlijke besmetting te
stuiten.

Geneeskundige Verhandeling over de oorzaken, onderscheiding
en genezing der Febres Catharrhales of Zinkingkoortsen, welke
zich zedert eenige jaren meer dan voorheen in de Nederlanden
vertoond hebben; opgesteld door den Heere Jan Petersen Michell,
Med. Doct. Tweede Druk. Te Amsterdam, bij L. van Es. 1806. In gr.
8vo. 128 Bladz.
Oordeelden Bestuurderen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,
te Vlissingen, deze Verhandeling, als eene beantwoording van hunne vraag, in den
jare 1784, niet alleen den Gouden Eereprijs, maar bovendien eenen afzonderlijken
druk waardig; beantwoordde een ruim vertier aan hun lofwaardig oogmerk, - dan
zou dit reeds voldoende kunnen geoordeeld worden ter harer aanprijzing. Dan boven
dit alles vinden wij ons verpligt, hare lezing en herlezing allen Geneeskundigen ten
sterksten aan te prijzen, zegenen de nagedachtenis van den ons te vroeg ontrukten
Schrijver, die zich, buiten andere geschriften, ook door deze Verhandeling, eene
wezenlijken roem verworven heeft, en moeten aan den Uitgever onzen dank
betuigen, die tot eene tweede uitgave van dezelve besloot. De Verhandeling zelve,
met zoo veel oordeel en juistheid geschreven, laat geen uittreksel toe; ook dit achten
wij
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onnoodig, daar wij veilig vooronderstellen mogen, dat zij in aller Geneeskundigen
handen is. Mogten wij den waardigen MICHELL nog onder Amstels Geneesheeren
tellen, dan gelooven wij, dat hij, bij de thans zoo menigvuldige afwisselingen en
vochtigheid van den dampkring, en bij de tegenwoordige levensvijanden, wier aantal
door weelde en andere heerschende ondeugden zoo zeer vermeerderd is, meer
dan ooit zijne stelling zou bewaarheid vinden, dat de aanmerkelijke vermeerdering
der Catharrhale Koortsen aan de verzwakte gesteldheid en de te groote gevoeligheid
der ligchamen toe te schrijven is.
Belangrijk vooral is dat gedeelte der Verhandeling, 't welk over de Complicatien
der Catharrhale Koortsen handelt, en de Geneeskundigen op de spoedige
verzwakking en de ondersteuning der levenskrachten opmerkzaam maakt; iets, dat
vooral in onze dagen, bij de thans plaatshebbende Koortsen, die van eenen
zamengestelden aard schijnen te zijn, te stade komt, daar men met het gebruik van
braak-, purgeer- en andere, alsdan wezenlijk verzwakkende, schoon op den
behoorlijken tijd en in de vereischte omstandigheden heilzame middelen, niet te
omzigtig kan te werk gaan; daar die Koortsen niet zelden in den beginne reeds
verslerkende middelen, vooral wanneer zij in den herfst onder de gedaante van
Rotkoortsen voorkomen, vereischen. De Verhandeling zelve geeft dit genoegzaam
te kennen; wij prijzen daarom andermaal hare lezing ten ernstigsten aan, houden
haar onmisbaar voor elken Geneeskundigen, en bevelen haar ook bijzonder, daar
zij in onze moedertale geschreven is, de Dorps-Geneesen Heelmeesters aan.

Bibliotheek der oude Letterkunde. IIIde Stuk. Te Amsterdam, bij
J. ten Brink, Gz. In gr. 8vo. 156 Bl.
(*)

Dit stukjen van de langzaam uitkomende Bibliotheek der oude Letterkunde behelst
twee oorsprongelijke Verhandelingen en eene Vertaaling uit LUCIANUS;

(*)

Het Tweede Stukjen verscheen reeds in 1804, en werd door ons naar verdienste aangeprezen
in de Algem. Vaderl. Letteroefeningen van dat Jaar, bl. 387 env.
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alles met bijgevoegde aantekeningen. Van ieder deezer stukken zullen wij den
Leezer eenig verslag geeven.
I. Allereerst dan ontmoeten wij eene Verhandeling over de Echtscheiding bij de
Romeinen, beschouwd als eene hoofdbron van het bederf hunner zeden. - Eene
uitmuntende Verhandeling, welker Schrijver nogtans, om ons onbekende redenen,
niet heeft goedgevonden zijnen naam aau het hoofd van zijn Werk te plaatzen.
Indien men ons wel onderricht heeft, kan zijn oogmerk niet geweest zijn verborgen
te blijven, als hebbende dit stuk wel eens gebruikt ter voorleezinge in een letterkundig
gezelschap. Ondertusschen, daar hij niet heeft verkozen zich openlijk te noemen,
willen wij zijn stilzwijgen eerbiedigen, en zelfs onze gedachten daarover niet uiten,
schoon voor onszelven verzekerd, dat de melding van zijnen naam der Bibliotheek
van oude Letterkunde luister zoude bijzetten, en den Uitgeever niet onvoordeelig
zijn. - Doch laat ons den inhoud der Verhandelinge beknoptlijk opgeeven.
Na aangemerkt te hebben, dat men doorgaans het verregaande zedenbederf bij
de Romeinen toeschrijft aan derzelven steeds toeneemende macht en rijkdommen,
na de vernieling hunner gevaarlijkste mededingeren en het plonderen der bloeiendste
Steden; dat ook die oorzaaken inderdaad daartoe het haare hebben gedaan, zegt
(*)
de Schrijver met recht : ‘Maar men moest bedenken, dat tot eene zoo groote
verbastering zeer waarschijnelijk meer dan eene oorzaak heeft medegewerkt: door
op eene slechts zijn oog te vestigen, ziet men ligt eene andere, niet min wigtige,
voorbij. Ik wil het wagen, van dit zoo verregaand zedebederf eene bron aan te wijzen,
geheel onderscheiden van die, welke men gewoonlijk opgeeft, eene bron, te Rome
zelf ontsproten, ouder dan de zegepraal over ANTIOCHUS of Corinthus, ouder zelfs
dan de oorlog met HANNIBAL.’ Hij meldt daarop het voorbeeld van SP. CARVILIUS, die,
omtrent het jaar 520 na Rome's bouwing, zich van zijne Vrouw scheidde uit
naauwgezetheid, omdat hij, geene kinderen bij haar verwekkende, vreesde niet te
(†)
zullen voldoen aan zijnen eed bij de Censors afgelegd. De Schrijver geeft hierop
eenige aanmerkingen nopens het oogmerk van de instelling des

(*)
(†)

Bl. 320. zijnde de bladzijden doorloopend.
Bl. 323 env.
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huwelijks door de Wetgeevers der oude Volken, b.v. CECROPS, welk hij niet zo zeer
vindt in de voortteeling, als wel in de geregelde opvoeding van kinderen door Vader
en Moeder beiden, in het doen ophouden van twisten uit ijverzucht en liefdedrift
voortspruitende, in het inboezemen van denkbeelden van kuischheid en
welvoegelijkheid aan de beide kunnen, en in derzelver heilrijke vereeniging. Hij
merkt aan, dat hetzelfde oogmerk in de huwelijkswetten van ROMULUS duidelijk
doorstraalt, en toont, dat, al eens toegestaan zijnde, dat menschen, die in eenen
onvruchtbaaren echt leeven, met andere persoonen gehuwd, kinderen zouden
verwekken, en daardoor den Staat voordeel aanbrengen, dit voordeel geenzins
zoude opweegen tegen het nadeel, hetgeen uit het toestaan en de menigvuldigheid
(*)
der echtscheidingen moest voortspruiten . - De Wet der XII Tafelen stond den Man
het verbreeken van den band des huwelijks toe, maar niet dan om de gewichtigste
(†)
redenen . Maar die Wet, welker toepassing nooit te vooren noodig was geweest,
was ten tijde van CARVILIUS te oud om veel klems te hebben. Het voorbeeld was
dus gegeven, en werd schielijk gevolgd om redenen van veel minder aanbelang,
en het kwaad steeg welhaast tot die hoogte, dat Man en Vrouw beide, zonder eenige
andere beweegöorzaak dan zucht tot verandering en wulpsche losbandigheid, zich
van elkander scheidden, om, in het volgende oogenblik, nieuwe, maar even
onbestendige, verbindtenissen aan te gaan. - De Schrijver toont daarop met
voldingende redenen, welke heillooze uitwerksels de menigvuldigheid der
echtscheidingen moest hebben, door het verwaarloozen van de opvoeding der
kinderen en het aanmoedigen der ontucht. Men weet, hoe ook de Roomsche
Schrijvers, welke de Heer ... aanhaalt, zich daarover hebben uitgelaten. - Onder het
leezen deezer Verhandelinge dachten wij reeds, dat zij met een bijzonder opzicht
op het in den Revolutionairen tijd in Frankrijk gebeurde was opgesteld; en het slot
toonde, dat wij ons niet vergist hadden. Gaarne wilden wij dit slot overneemen, maar
wij hebben onze ruimte noodig tot de twee overige stukken, en raaden den Leezer,
vooral die omtrent de schadelijkheid eener onbeperkte vrijheid der echtscheidinge
nog eenigen twijfsel mogt hebben, het

(*)
(†)

Bl. 325.
Bl. 327.
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stuk zelve zich eigen te maaken en met oplettendheid te overweegen.
II. De tweede Verhandeling, hier voorkomende, is van den Heere JERONIMO DE
VRIES, en reeds in het jaar 1800 voorgelezen in het Genootschap Concordiâ et
Libertate. Zij heeft tot onderwerp het Leven van den Wijsgeer ANAXAGORAS, en moet
ten minsten van nog ééne gevolgd worden; op den titel wordt zij eerste Verhandeling
genoemd. In de Inleiding spreekt de Schrijver eerst van de Dichters, als de vroegste
Leeraars en Beschaavers van het nog ruwe menschdom; vervolgens van de zeven
Grieksche Wijzen, allen bekleed met openbaar gezag, uitgezonderd alleen THALES,
den grondlegger der Ionische School. Hij werd daarin opgevolgd door ANAXIMANDER,
en deeze door ANAXIMENES, wiens Leerling ANAXAGORAS was. ANAXAGORAS werd
geboren, omtrent 500 jaaren voor onze jaartelling, te Clazomene. Vroeg verloor hij
zijnen Vader, welke hem groote goederen en uitgestrekte landerijen nalier. Zijne
zucht voor wijsgeerig onderzoek maakte hem afkeerig van zich te belasten met
derzelver bezorginge, of naar eenige waardigheid in het Staatsbestuur te dingen.
Hij stond zijne goederen af aan zijne naastbestaanden, en begaf zich na Miletus,
om daar de lessen van ANAXIMENES te hooren. Te Miletus leide hij zich toe op de
Natuurkunde, Wiskunde en Sterrekunde, en werd de gunsteling zijns Leermeesters,
(*)
maar hoorde waarschijnelijk ook zijnen Stadgenoot HERMOTIMUS . Op zijn 20ste
jaar begaf hij zich naar Athene, ten einde, zegt de Schrijver, zijne Wijsbegeerte te
(†)
versieren met de Dichtkunst en Welsprekendheid , welke toen daar bloeiden.
ANAXIMENES, door ouderdom niet meer in

(*)

(†)

Van deezen zegt de Fabel, dat zijne ziel nu en dan haar lichaam verliet om vergelegen landen
te bezoeken, nieuwe kundigheden op te doen, en daarmede weder huiswaarts te keeren,
totdat eens zijne vijanden, bij eene zulke afweezigheid der ziele, het lichaam verbrandden,
en de arme ziel van haare woonplaats beroofden. Zie bl. 361 en de Aantek. bl. 391. Misschien
was de man onderhevig aan slaauwten of epileptische toevallen. - Hoe het zij, de Schrijver
van het Iter per mundum CARTESII ontleende waarschijnelijk van deeze fabel zijnen geestigen
inval. Rec.
Bl. 361.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

24
staat om lessen te geeven, verlangde ANAXAGORAS tot zijnen opvolger. Deeze
voldeed aan dat verzoek, keerde naar Miletus, en hield daar de School van
ANAXIMENES, waarschijnelijk tot aan deszelfs dood, maar vertrok toen weder naar
Athene, en gaf daar met grooten roem zijne lessen. De Schrijver waagt hierop de
(*)
stelling, dat ANAXAGORAS zich in het huwelijk begaf . Hiermede wordt het verhaal
van des Wijsgeers leeven afgebroken, om in eene tweede Verhandeling weder te
worden aangebonden. Het overige van deeze wordt besteed aan een beknopt
verslag van deszelfs Leer en Gevoelens, welke, zo wel als de bijzonderheden van
zijn leeven, in de achtergevoegde Aantekeningen veel breeder ontvouwd en met
de getuigenissen der Ouden gestaafd worden. Van dezelve kunnen wij geen uitvoerig
bericht geeven. De Schrijver besteedt aan een kort bestek van hetgeene hij te vooren
breedvoeriger had voorgesteld omtrent zeven bladzijden zijner Aantekeningen.
Ziehier evenwel een woord over de wording der waereld. Hij stelde twee beginsels,
het eerste de Stof, alzo, volgens hem, uit niets niets konde voortkomen, en hetgeen
men ontstaan of vergaan noemt, niets anders was dan eene nieuwe zamenvoeging
of afscheiding, bl. 404. De stof was dus eeuwig en bestond uit kleine gelijksoortige
deelen, welke hij Homoiomerien noemde, bl. 405, 406. Deeze lagen oorspronglijk
verward door elkander, bl. 410 env. tot dat het tweede beginsel, het Verstand, (zo
noemde hij de Godheid) haar in orde schikte en de Waereld in haare tegenwoordige
gedaante bragt. bl. 414 env. Vroegere Wijsgeeren van de Ionische School hadden
ook wel de werking des Verstands in de vorming der Waereld erkend; maar bij hen
was dat Verstand met de Stoffe vereenigd omtrent gelijk de Ziel met het Lichaam,
vanwaar het ook wel in laateren tijd door sommigen de Ziel der Waereld (Anima
Mundi) genoemd werd. ‘Bij ANAXAGORAS’ daartegen, zo als de Schrijver aanmerkt,
‘was de Godheid geen deel der wereld ...

(*)

Bl. 363. De Heer DE VRIES erkent zelve, in de Aantekeningen bl. 391, dat men nergens gewag
vindt van het Huwelijk of van de Vrouw onzes Wijsgeers. Maar dewijl de Ouden uitdrukkelijk
spreeken van deszelfs Kinderen, denkt hij, dat een Man van dat character ook wel eene
wettige Vrouw zal gehad hebbez, Rec.
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maar geheel op zichzelve, een zuiver, heilig verstand, afgescheiden van alle stof
en vermenging.’ Hij voegde het eerst ‘bij de stof het Verstand, als twee
onderscheidene beginsels, die met elkander van nature niets gemeens hadden, en
nimmer iets gemeens zouden gekregen hebben, zoo niet het verstandige en
werkende beginsel, tot het lijdende of werkelooze komende, zijne magt en goedheid
op hetzelve had doen werken, en dit heelal aldus had zaamgesteld.’ Men ziet hieruit,
dat de schepping der stoffe uit niet eene zwaarigheid was, welke ANAXAGORAS even
weinig als vroegere of laatere Wijsgeeren konde te boven komen. Maar hij verhief
zich verre boven zijne Voorgangeren, in het denkbeeld, hetgeen hij zich vormde
van de Natuur en de Eigenschappen der Godheid. Doch hierover moet men onzen
Schrijver nazien, zo wel als over des Wijsgeers begrippen aangaande de Zedeleer
en Natuurkunde. De laatste waren zo als men ze in die vroege tijden verwachten
konde, wanneer de kunst van waarneemen zo weinig behartigd wierd en men nog
geheel onvoorzien was van de naderhand uitgevonden werktuigen. - Dat ANAXAGORAS
het vallen van eenen steen uit de Zon zoude voorspeld hebben (bl. 444 env.) is
hoogstwaarschijnelijk eene fabel; maar zij herinnerde ons de steenen uit de Maan,
waarmede, niet lang geleden, sommigen zo veel op hadden. Met veel genoegen
hebben wij deeze Verhandeling gelezen. Misschien had de Heer DE VRIES zijne
Aantekeningen hier en daar wat kunnen bekorten; maar zijne breedvoerigheid daarin
beschouwen wij als den weligen groei van eenen jongen boom, die nogtans goede
vruchten voortbrengt, en in het vervolg nog betere belooft. Eene aanmerking
veroorlove hij ons. Bl. 438, r. 10. v.o. noemt hij den Heer WIJTTENBACH zijnen
onvergelijkelijken Leermeester. Wij hebben te groote achting voor den Hoogleeraar,
om niet overtuigd te zijn, dat hij die uitdrukking, als overdreven, zal afkeuren.
III. Het derde en laatste stukjen is eene Vertaaling van de Vergadering der Goden
van LUCIANUS. De Vertaaler heeft zich niet genoemd; doch men zal hem gemaklijk
herkennen uit andere proeven, welke door de zelfde bekwaame hand zijn geleverd.
Ons bericht van de tegenwoordige zal maar kort zijn. De eerste Aantekening, achter
de Vertaaling geplaatst, zullen wij overnee-
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men, om onze Leezers met den inhoud bekend te maaken. ‘Wij vertrouwen,’ zegt
de Schrijver, ‘dat het den Lezeren dezer Bibliotheek niet onaangenaam zijn zal, ter
afwisseling van den ernstigen inhoud der twee eerste stukken van dit Nommer, hier
de vertaling te vinden van eene Zamenspraak van LUCIANUS, waarin deze geestige
Schrijver, onder den persoon van MOMUS, het verregaand bijgeloof zijner eeuw
bespot. Hij verzint namelijk, dat er onder de Goden in den hemel zelve eindelijk over
sommige ergerlijke en onverdragelijke misbruiken, die bij hun ingeslopen waren,
bijzonder over de onbehoorlijke vermeerdering van hun aantal, gemor ontstaan, en
op voorstel van MOMUS, die zich over alle deze dingen met zijne gewone
vrijmoedigheid uitlaat, een Besluit ontworpen is, ten einde een plegtig onderzoek
te doen naar den titel van elk der jongere of buitenlandsche Goden, en naar de
wijze, waarop hij aan zijne Godheid gekomen is. In het voorbijgaan ontvangen ook
de oudere Goden ... hun deel. WIELAND ... voegt er met regt bij, dat dit stuk in
geestigheid voor geen ander der werken van LUCIANUS onderdoet,’ enz. - Een klein
staaltjen willen wij afschrijven, waarin JUPITER zo tamelijk de mantel wordt uitgevaagd.
Op bladz. 459 zegt MOMUS: ‘Gij, JUPITER! hebt de eerste aanleiding gegeven tot
dergelijke misbruiken, en onze vergadering zou door zoo vele bastaarden niet
ontsierd zijn geworden, indien gij u niet met sterfelijke vrouwen ingelaten, en dan
in deze, dan in eene andere gedaante haar bezocht hadt, zoo dat wij beducht waren,
dat iemand u als stier zou in handen krijgen en slachten, of dat een goudsmid u als
goud zou verwerken, en gij in plaats van JUPITER eene halsketen, een armband of
een oorring zoudt worden. Gij zijt het echter ontsnapt, en hebt op die wijze den
hemel met deze halfgoden opgevuld,’ enz. Bij de woorden: Gij zijt het echter ontsnapt,
heeft de Heer ... deeze aantekening: ‘Aldus geloof ik de woordjes πλυὶν ἀλλὰ te
moeten opvatten. Hoe het insuper van den Latijnschen vertaler, of het zu allem
ueberfluss van WIELAND hier in den zamenhang eenigen zin kan hebben, zie ik niet.’
Recensent ziet het ook niet; maar of de Heer ... wel de rechte vertaaling getroffen
hebbe, is bij hem toch twijffel-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

27
achtig. De woorden πλυὶν ἀλλὰ zijn, naar zijn inzien, de afgebroken taal van iemand,
die van het onderwerp, waarover hij sprak, afstapt, om tot een ander over te gaan
of weder te keeren. Hij zoude daarom liever vertaalen: Doch dit [t.w. de gevaaren,
die JUPITER in de gedaante van eenen stier of van eenen gouden regen had gelopen]
- Doch dit daar gelaten, gij hebt op die wijze, enz.
Het moeit ons te moeten zeggen, dat dit stukjen op vrij slechter papier gedrukt is
dan de twee voorige. Indien dit geschied is om daardoor den prijs te verminderen
en zo het vertier te vergrooten, vreezen wij, dat de Uitgeever zijn oogmerk niet zal
bereiken. Het zoude ons smarten, indien de onverschilligheid onzer Landgenooten
omtrent de oude Letterkunde hem noodzaakte tot dergelijke middelen zijne toevlucht
te neemen.

Lotgevallen op eene Reize van Madras over Tranquebaar naar het
Eiland Ceilon. Door Jacob Haafner. Met Plaaten. Te Haarlem, bij
A. Loosjes, Pz. 1806. In gr. 8vo. 367 Blz.
Een' in ons midden leevenden Schrijver, die reeds meermaalen, met zijn' naam, te
(*)
voorschijn tradt , en die, eenigen tijd geleden, den Gouden Eerprijs bij TEIJLERS
Godgeleerd Genootschap behaalde, door zijn Antwoord op de Vraag, de Zendelingen
en Zendelings-genootschappen betreffende, welk Antwoord wij eerlang in druk
verwagten - zulk een' Schrijver te verdenken, dat hij van een gedeelte zijner
Leevensgeschiedenisse een Roman maakt, zal niet ligt aanneemelijk voorkomen.
- Men zegt, en met veel waarheids, van deezen en geenen, wier Leevensrol
zonderling voort- en afloopt: men zou 'er een Roman van kunnen schrijven; en zal
men, dit Stuk doorleezen hebbende, moeten erkennen, dat de Lotgevallen van den
Heer HAAFNER veel van het Romaneske hebben. Hij zelve verklaart, ‘dat het geene
verdichtzelen, maar waare gebeurtenissen zijn, en eenige schakels uit de lange
keten der vreemde en wonderlijke lotgevallen zijns leevens.’
HAAFNER betuigt, ‘dat het hem onmogelijk is, aan de menschheid onteerende
gruweldaaden, die de Engelschen in gindsche landen gepleegd hebben, en nog
geduurig pleegen,

(*)

Zie, onder andere, eenige belangrijke Berigten wegens het Eiland Ceilon, in ons Mengelwerk
voor 1801 en 1802; alwaar de Schrijver zijnen naam HAFNER heeft gespeld.
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te denken, zonder met een billijken toorn en verontwaardiging tegen hen te zijn
aangedaan. - Uit het weinige, dat ik in den loop van dit Werk van de Engelschen
zeg, zal men genoegzaam kunnen zien, hoe zwaar en vreeslijk de ijzeren arm der
Europeaanen op deze landen ligt, en welke ongehoorde rampen door willekeurige
overheersching, door onverzadelijke goudzucht, over deze beklaagenswaardige en
ongelukkige Volken verspreid en uitgestort worden.’
De Schrijver geeft voorts zijne ruime denkwijze wegens menschenmin in deezer
voege op. ‘Ik ben altijd een doodvijand van dwingelandij en dwingelanden geweest;
ik verfoei en verafschuw (beter: heb een afschuw van) alle onrechtvaardigheid en
wreedheid; ik acht alle menschen, van wat verwe, Natie of Godsdienst zij ook mogen
zijn, als mijne medemenschen en broeders: wie hierin even als ik denkt, die zal 'er
zich niet aan stooten, maar, in tegendeel, met genoegen zien, dat ik de onschuldige
en onderdrukte Indiaanen verdeedig en voorspreek, en hunne Tijrannen met schande
zoek te overlaaden. Wie van een ander gevoelen is, voor zulk een' is mijn boek niet,
en hij vermaake zich mijnenthalve liever met het leezen der Spaansche Tijrannij bij
de verovering van Mexico en Peru, of iets dergelijks.’
Dat wij den, ten tijde der hier geboekte voorvallen, achttienjaarigen Reiziger, die
van zijn elsde jaar reeds rondgezworven en veel leeds beproefd hadt, eenigzins
vergezellen, en den hoofdinhoud deezes Werks onzen Leezeren doen kennen.
Het I H. vermeldt, met de reisontmoetingen, die verre van de aangenaamste zijn,
HAAFNER's aankomst en verblijf te Nagapatnam, met de verrigtingen aldaar in dienst
der O.I. Maatschappije, en zijn vertrek van daar. - Met 's Schrijvers aankomst te
Sadras of Sadraspatnam, zijn gelukkig leeven en schoone uitzigten aldaar, vangt
het II H. aan; doch eene onverwagte gebeurtenis vernietigde op eenmaal al zijne
hoop. Naa een berigt van HYDER ALI en diens Oorlog tegen de Engelschen, welke
uitborst toen hij omtrent twee jaaren te Sadras hadt gewoond, vermeldt hij, hoe het
gerugt liep, dat het ook op de Hollanders gemunt was; doch zij kreegen de
geruststellende verzekering van den Nabab, dat zij niets te vreezen hadden, indien
zij zich slegts onpartijdig hielden en alle betrekkingen met de Engelschen vermijdden.
Hij hieldt zijn woord; zij leesden, te midden van den oorlog, in rust. ‘Doch onze
zekerheid,’ schrijft hij, ‘was van geen langen duur: een vijand, niet min woedend en
wraakzuchtig dan HYDER ALI, doch oneindig trouwloozer en verraadelijker, overviel
ons, als een roover, in het eenzaame woud, den zorgloozen reiziger overvalt.’ - Op
een maaltijd, bij het Opperhoofd JACOB PIETER DE NEYS, werden zij door een Engelsch
Opperhoofd gestoord,
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die den uitgeborsten Oorlog tusschen Engeland en Holland bekend maakte, en, uit
naam van Kapitein GEORGE MACKAY, Sadras ter overgave opeischte. Treffend is de
beschrijving der ontsteltenisse des gezelschaps, weetende dat zich aan de
Engelschen in de Indiën op discretie over te geeven, zo veel is als hun de volle
vrijheid van eene algemeene plundering toe te staan; en dit, zegt HAAFNER, was het
doelwit van MACKAY. Die trouwlooze, die, twee dagen te vooren, een schijnbaar
vriendlijk bezoek, doch ingerigt om alles op te neemen, bij DE NEYS hadt afgelegd,
ging HAAFNER, die alleen op Sadras de Engelsche taal sprak, de Capitulatie
voorstellen. In het onderhoud liet deeze zo veel moeds als verontwaardigings blijken
tegen eenen verwaatenen, die eerst de Capitulatie wegsmeet, dezelve naderhand
terug eischte en teekende, en hierop last gaf om op te breeken; het voorheen duister
kamp was eensklaps verlicht, en slikkerde aan alle kanten met flambouwen; trommels
en trompetten lieten zich hooren; alles was in beweeging.
Treffend is het III H. 't geen de Inneeming van Sadras vermeldt, den schelmschen
trek van MACKAY ontvouwt, de vernieling van Sadras beschrijft, en de algemeene
vlugt der Inwoonderen. - Zijne ontmoetingen te Madras, werwaards zij werden
opgezonden, die vreemd waren, doch in 't einde niet weinig goeds beloofden, begrijpt
het IV H. - Niet zonder verontwaardigende aandoening vinden wij in H.V. vermeld,
het laaten vergaan der Proviantschepen, door de Engelschen, bij een wel te
voorzienen Orcaan, te Madras. HAAFNER's stijl, die doorgaans zwellende, althans
vol vuurs is, stelt in deezer voege de voorteekens van dien Orcaan voor: ‘De
ontroerde elementen - de gansche natuur - verkondigde zijne aannadering op
menigerlei wijzen. De geregelde wind had opgehouden te waaijen; zwaare buijen,
uit elken hoek gebooren, verdrongen elkanderen, en eigenden zich, in haastige
ongestadigheid, een kort gebied der lucht toe. Men zag afgrijslijke monsters hunne
diepe schuilhoeken verlaaten, en na de oppervlakte der zee stijgen; het sirand was
met wier, schelpen, en andere voortbrengzels, die de zee uit haaren kookenden
boezem opgaf, als bedekt; vaak spreidde zich een rosagtige gloed, niet ongelijk de
verre en flaauwe schemering van brandende dorpen, dreigend langs den hemel;
(*)
onophoudelijk beefden de bladeren van den Pipal of Wortelboom , de maan rees
in ongewoone grootte, en de zon ging bloedig onder. Uit onbekende oorden
verscheenen eensklaps eene menigte van onweerszwaluwen; schaaren van
meenwen en andere zeevogels kwamen in onophoudelijken aantocht van den ge-

(*)

Banian of Wortelboom; zijne bladeren beeven altijd, bij een aannaderend onweer of storm.
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zigteinder aansnellen; van verre hoorde men reeds hun ongerust geschreeuw, en
in haastige vlugt ijlden zij om het strand te bereiken. - Ook verkondigden de
landdieren het dreigende gevaar, ja ook zij hebben van den hemel een vonkje van
voorgevoel ontvangen. Digt in een gedrongen stonden de kudden in troepen bij
elkander; diep steenende, staroogden zij telkens na omhoog, of zij lieten de hoofden
treurig en neerslagtig hangen en vergaten hunne weide. De honden verheften bij
tusschenpoozen een naar en akelig gehuil, en het wild school weg in het diepste
der bosschen; met angstig gepiep vloogen de vogels heen en weder; men hoorde
niet meer het schelle gezang der krekels, noch het eenluidend gesjerp der
springhaanen; de vorschen zelfs waren stom en kwamen niet te voorschijn - alles
was met schrik vervuld - alles vlugtte en verborg zich - en de lucht en het veld waren
welhaast ledig van leevende weezens.’ Niet min treffend is de beschrijving van den
woedenden Orcaan met de noodlottige gevolgen.
Deeze worden, met den Hongersnood, en de afschuwelijke wreedheid der
Engelschen, in het VI H. breeder afgemaald. Bedoeld vertrek van daar met eene
Weduwe, haare Dogter en twee kinderen; deeze vertrekken, en hij niet aan boord!
Hij mist zijne ANNA, de Dogter der Weduwe van zijnen Vriend, welk Meisje hij vuurig
beminde. Beschrijving van het ellendig Madras. - Van daar vertrekt hij; wordt
aangehouden, en in arrest gebragt. Het VIII H. geeft ons zijn verhoor, het
toevertrouwen van Brieven van den Gouverneur MACKARTNEY, en zijn vertrek te
verstaan.
Met het X H. landt hij weder te Sadras. Het vernielde Sadras herinnert hem de
daar voorheen gesmaakte geneugten, met veel vuurs beschreeven. Dit vervolgt het
XI H. en, onder andere, dien vermaaklijksten tijd zijns leevens zich herinnerende,
is zijne taal: ‘Als ik mijnen voorigen staat met mijnen tegenwoordigen overwoog; als
ik dit eenzaame en verwoeste dorp, deze akelige stilte, die rondsom mij heerschte,
met alle de verschillende tooneelen van vermaak en gewoel, van bezigheid en
hanteering, van tevredenheid en welvaard, van overvloed en vrolijkheid, vriendschap
en eendragt vergeleek; als ik mij herinnerde, hoe gelukkig wij, hoe gelukkig alle de
inwoonders van die plaats waren, en in welk een rampzaligen staat de weinig
overgebleevene, die het zwaard en de hongersnood nog had gespaard, rondzworven;
als ik bedagt, dat alle deze elende, deze schriklijke omkeering, het werk was van
een kleinen hoop geweldenaars, die zich Christenen noemen! dan ... Neen! nooit
zal of kan ik een Vriend der Engelschen zijn.’ Welk een aantal herinneringen worden
hartroerend beschreeven! Het wedervinden van zijn eigen verlaaten en verwoest
huis is treffend, maar
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hoogst gelukkig het aantreffen van zijn' nog wel voorzienen kelder, waaruit hij
spijsvoorraad enz. op reis medeneemt.
Vertrek van Sadras - een Storm - het uiterst leevensgevaar en wonderbaare
redding, vermeldt het XII H. Die redding beschreeven hebbende, en den eersien
maaltijd, naa dezelve gedaan, barst hij uit: ‘ô GOD! met welk eene dankbaarheid tot
u, nam ik dit maal! hoe zeer was mijne ziel van uwe goedheid doordrongen! Gij hadt
mij het leeven op nieuw geschonken! Gij trokt ons als met uwe hand uit het verderf!
Op het oogenblik, dat wij uit de duisternis, die ons omringde, in de armen des doods
dachten neder te zinken, schoot gij uwe blixemstraalen door het zwarte uitspanzel,
om ons te lichten en tot een wegwijzer te dienen! - Het was in de daad eene
wonderlijke redding! de meeste mijner Leezers zullen dit waarschijnlijk toevallig
noemen; ik heb dezelve echter altijd uit een ander oogpunt beschouwd, en dit
vertrouwen op de Godlijke Voorzienigheid heeft mij, in andere hachlijke
omstandigheden mijns leevens, van groot nut geweest.’
Bij het voortzetten der reize worden zij door een man aan de kust bedroogen;
komen te Alamparvé. Hij wordt gevangen genomen door de Ruiters van HYDER ALI.
Hij redt zich door zijne stoutmoedigheid, en, door eene onverhoopte ontmoeting
van eenen aan hem verpligten, herkrijgt hij zijne vrijheid, en vertrekt, naar luid van
het XIII H. De Zeereis, en hoe hij het maakt met de hem toebetrouwde Brieven van
Lord MACKARTNEY, met de komst te Pondicery, maaken het XIV H. uit. Het volgende
brengt ons, met veele reisontmoetingen, op de reede van Tranquebar, waar hij zijne
ANNA met haare Moeder, en, naa armoede geleden te hebben, zijn reisgoed
wedervindt. Hoe treffend is deeze ontmoeting, en het verhaal der lotgevallen dier
Vrouwe met haare kinderen! Zijne verliefdheid op ANNA woelt sterk.
Der Deenen hachlijken toestand in Tranquebar vermeldt H. XVI, alsmede
HAAFNER's besluit om de kust te verlaaten. Hij doet het met ANNA, daar haare Moeder
een ander plan heeft. De Graaf VAN BONVOUX wordt een lastig Reisgenoot. Het XVII
H. ontdekt een verraadlijk ontwerp der Engelschen, beschrijft reisgevaaren en hoogst
onaangenaame ontmoetingen met den gemelden Graaf, met eenige
reisbijzonderheden, die in onaangenaamheid en hachlijkheid teffens toeneemen,
zo uit hoofde van het weêr, als ter oorzaake van het gedrag des Graafs; deeze alle
worden in het XVIII en XIX H. op een zeer onderhoudenden trant vermeld, en met
de onverhoopte redding beslooten.
De Landing op het Eiland Caradiva, bij de Hollanders Amsterdam geheeten, geeft
eene wending aan de treurgeschiedenis. Leevendig en roerend is de beschrijving
van het loopen
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der van dorst smagtenden na een Waterput; het houden van een Middagmaal; de
Wandeling; de bekroonde Liefde; twist met den onrustigen Graaf. Dit is de inhoud
van H. XXI.
Eindelijk te Jassanapatnam geland, is HAAFNER weder zo gelukkig van eene oude
kennis aan te treffen, 'er een aangenaam verblijf te vinden, en van den lastigen
Graaf, die ook daar kwam, af te geraaken. - Wij kunnen niet meer doen dan deeze
wenken geeven.
Geen twijfel kan 'er, onzes bedunkens, vallen, of dit Werk, hier en daar met
belangrijke ophelderende Aanteekeningen des Schrijvers verrijkt, zal onze
Landgenooten smaaken. In het Voorberigt meldt hij ons, dat zijn voorneemen eerst
was, eene door hem gedaane Reis door het binnenste van Ceilon in 't licht te geeven,
waartoe dit Werk als eene Inleiding was bestemd; doch men vondt beter, het als
een Werk op zichzelve te laaten verschijnen. Draagt deeze Proeve goedkeuring
weg, dan zal dit Werk zeker volgen. Wij durven hiervan het gunstigste spellen.

Landreis door Griekenland, met name den Peloponnesus, naar
Konstantinopel, Albanien, en andere gedeelten des Turkschen
Rijks. Door F.H.C.L. Pouqueville, Med. Doctor, Lid der Commissie
van Kunsten en Wetenschappen in Egypte, enz. gedaan in
1798-1801. Behelzende mede een verslag van de Lotgevallen der
Fransche Gevangenen in Turkije. Met Platen. Iste Deel. In den
Hage, bij J. Immerzeel, Jr. 1806. In gr. 8vo. Behalven de
Voonberigten, 445 bl.
Zo weinige oorsprongelijke, zulk eene menigte van vertaalde Reisbeschrijvingen
levert ons Vaderland op, en dagelijks groeit deeze voorraad, terwijl het niet aan
Leezers mangelt van dit slag van Boeken, zelfs onder de zodanigen, die, hoe weinig
toegerust met Aardrijkskundige kennis, hoe weinig bezield door zucht om nutte
weetenschap te gaderen, echter smaak vinden in die over 't geheel onschadelijke
tijdkorting. Nu, een KOTZEBUE moge dezulken doen lagchen en vermaaken door zijn
vernuft, indien hij maar hunne gronden van Godsdienst niet ondermijne! Wij kondigen
hier een Werk aan, dat onderhoudend is voor allen, en belangrijk tevens voor den
Minnaar der Oudheid, Aardrijkskundigen en Wijsgeer, maar inzonderheid voor hem,
die zich op de kennis toelegt van Menschen en Volkeren: een Werk, dat bovendien
alle aanspraak heeft op nieuwheid van stoffe; eenen lof, dien wij zo zeldzaam geeven
mogen aan hedendaagsche Reizen. Terwijl men heinde en verre, in de voorgaande
eeuwe, on-
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herbergzaame Wereldgewesten en Woestenijen doorkruiste, onbekende Zeeën
bezeilde; Europa van Gibraltar tot de Noordkaap opnam; vooral in Frankrijk en Italien
kwalijk een plekje gronds onbekend liet blijven, - scheen het alsof de Peloponnesus,
nu Morea, hoe vermaard in den ouden tijd en Geschiedenissen, niet meer de
aandacht trok van Geleerden en Reizigers. Niet, dat wij dit van Griekenland in het
algemeen, bijzonder van Attica, willen gezegd hebben; maar van het opgenoemd
Gewest herinneren wij ons geene opzettelijke Beschrijving in onze Moedertaale, na
en behalven die van O. DAPPER, in 1688 uitgegeeven; en deeze nog is geene Reize
door den Geneesheer gedaan, maar opgesteld in 's Mans kamer uit vroegere
berigten. Ook de Hr. CHANDLER, wanneer hij op zijnen terugtogt uit Klein Azien, over
Griekenland, Korinthe en eene of andere plaatze aan de Noordelijke of Wester
Zeekust van Morea aandeed, verdient, met opzicht tot dat Land, naauwelijks van
ons vermeld te worden. Kortom, zo ooit een Volk, ondanks den roem zijner
Voorouderen, bij andere meer gelukkige Natien in diepe vergeetelnis nederzonk
ten dage van zijne onderdrukking en verguizing, dan mogen wij zeggen; dat zulk
een lot den Peloponnesus bejegende, nadat de Oostersche Overheersching aldaar
de Grieken, als slaaven; kluisterde; in den aanvang der XVIIIde Eeuwe. Te eerder
hierom, en wegens het verschil van leefwijze en zeden, mogen wij in den Hr.
POUQUEVILLE over het hoofd zien, dat hij zelve meermaalen van Morea spreeke, als
niet begreepen onder den naam van het beschaafd Europa. Doch wenden wij ons
tot zijne Landreize, die hij, niet door moed en weetlust aangepord, naar deeze
voorheen zo bloeiende oorden, met eenen gezetten zin ondernomen heeft, maar
veeleer door den noodlottigen dwang des Oorlogs, welke hem, als Krijgsgevangen,
met weinige lotgenooten, op dit Schiereiland aan wal bragt en rondvoerde.
Met BUONAPARTE en de Commissie van Kunsten en Weetenschappen, was de
Hr. POUQUEVILLE, als Geneesheer, vertrokken naar Egypte alwaar hem (naar zijne
misschien te sterke opgave) het volslagene verlies zijner gezondheid noodzaakte,
den terugtogt naar Italien weder aan te neemen met Nov. 1798: althans, bij zijne
harde ontmoeting op die reize, en volgende mishandelingen, vinden wij geene
melding van eenige hem bijgebleeven zwakheid of kwijning. Dan, hoe het hiermede
zij, op de kust van Calabrien viel hun schip eenen Zeeroover uit Barbarijen des
nachts in handen, wiens beeldtenis (de eenige Plaat in dit Deel) tegen over den titel
gevonden wordt. De Roover had, bij het vallen van den avond, hunne Livorneesche
Tartaan voor een Napolitaansch vaartuig gehouden, alzo aan boord geklampt, hun
uitgeschud en gevangen. Voor, Franschen herkend, scheen hun een beter lot te
wachten; maa

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

34
juist wanneer POUQUEVILLE met weinigen zich aan boord van de Tartaan bevond
om kleederen af te haalen, daagt 'er een Fregat, vervolgt den Kaaper, en laat hun
in handen van den Tetuaanschen Prijsmeester, die de Fransche vlagge ophees. Door deezen wierden zij in het einde, op 1 Dec., daar men aan boord onkundig was
wegens den Oorlog met de Porte, te Navarin aan wal gezet, en vonden hier niets
(*)
beters dan nieuwe roofzucht, geweldenaarij en banden. Na een verblijf van 8 dagen
aldaar, vertrokken zij, onder een geleide van Albaneezen, op last van den Pacha
des Lands, dwars over Messenien, eerst op Andreossa, en stonden daar, bij hunne
aankomst in den duister, aan de woede van een oproerig graauw ten doel. Zij
vervolgden des anderen daags hunne reize, en toogen, de zeekusten verlaatende,
langs eenen rijzenden grond, door eene aangenaame, en, in het harte van onze
wintermaand, nog weelige, landstreek, op het hoog gebergte aan van den Taygetus,
dat Messenien van Laconien scheidt. Hier bragt hun eene engte van den berg
Vourcano, of Hermaeum der Ouden, in Arcadien, en wel eerst te Londari, dat te
onregt voor Megalopolis gehouden wordt, maar volgens POUQUEVILLE het vermaarde
Leuctrae is, bekend door eene zegepraal der Arcadiers op die van Sparta, en door
de dapperheid van EPAMINONDAS met zijne Thebaanen. Vandaar zich eindelijk op
weg begeevende, kwamen zij, door het dal van Tegéa, des anderen daags te
Tripolitza, de Hofplaats van den Pacha, en Hoofdstad des Lands. Intusschen mag
men hieruit het gebrekkige onzer Aardrijkskundige kennis omtrent Morea opmaaken,
dat deeze Stad op de Kaarten, die wij hebben nagezien, niet te vinden is, en zelfs
(†)
geenen naam heeft in den druk van HUBNER, door BACHIENE (in 1758) uitgegeeven .
Wij plaatzen hierom te eerder dit volgend berigt van onzen Reiziger, die van de
Hoofdstad zegt: ‘dat zij uit de overblijfselen van Megalopolis, Tegéa, Mantinéa en
Pallantium, is zamengesteld, zonder juist op de plaats van ééne dier steden gebouwd
te zijn. Zij ligt 10 uuren westwaarts van Argos, 3½ uuren ten zuiden van Mantinéa,
een klein uurtje noordwaarts van Tegéa, in eene ruime vlakte, aan den voet des
bergs Roïno’ (dat is, overblijfselen, ruïnen,) ‘oudtijds

(*)
(†)

Men leest hier bij het vertrek uit Navarin, en alzo bij vergissing, de dagteekening wederom
van 1 niet 8 December.
Wij bedienden ons, behalven van algemeenere Landkaarten, van die van SEUTTER en VAN
DER AA, beiden over Morea; maar kunnen op haare naauwkeurigheid niet roemen. - Beter,
en grootendeels tot ons genoegen, konden wij de Reize van POUQUEVILLE nagaan in den
Franschen Atlas voor den Togt van Anacharsis door Griekenland, op wien ook de Schrijver
zich omtrent de ligging van Olympia en Sparta beroept; en welks waarde wij toetzen mogten,
doordien in deeze Landreize de oudere en nieuwere naamen beide van Steden, Bergen en
Rivieren, in den Peloponnesus, vermeld sijn.
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Mènalus.’ Veel had deeze Stad, gelijk trouwens geheel dit schoon Gewest, te lijden
van de woede der Albaneezen, die, in 1770, Morea te vuur en te zwaard zetteden,
het land in eene woestijn en grafkuil veranderden, en bij het bezwijken der stad (wij
melden dit enkel staal van barbaarschheid uit veelen door POUQUEVILLE bijgebragt)
‘in dezelve binnen twee uuren tijds drieduizend hoofden deeden vallen.’ Als
gedenkstukken dier ijsselijke moordtooneelen vindt men 'et nog het Moscovisch
Kerkhof, en ‘de schedels van twee stapels menschenhoofden, welke op deezen
bloedigen grond werden opgerigt.’ Ook mag men hieruit reeds de slordigheid en
zwakheid afleiden van het Turksch bestuur, dat men zo ontmenschte rooversbenden,
niet anders dan gedeeltelijk, vermogt weg te zenden, of door strengheid te onder
te brengen, en 'er nog een overblijfsel derzelven te Calavrita, een stadje in het
bergachtig deel van Achaien, woonen zoude.
Maar keeren wij naar Tripolitza en tot het Reisverhaal des Schrijvers terug. Onder
de voornaamere huizen dier Hoofdstad munt het Paleis van den Pacha, een
uitgestrekt houten gebouw, boven allen uit, en zou wel twaalfhonderd man kunnen
bergen. Aldaar, en wel in den ledigen Harem, wierden zij door Pacha MOUSTAPHA
voor eene maand gevangen gehouden; waarna zij, tegen de aankomst van den
nieuwen Pacha ACHMET, het vrouwenvertrek ruimen, en hun aanzienlijker verblijf,
in het harte van den strengen winter, (Jan. 1799) wisselen moesten tegen de slechte
wooning van eenen armen en baatzuchtigen Griek, waar zij zo weinig voor regen,
sneeuw en wind, als voor de dieverij van den huiswaard, zich veiligen mogten. Met
de Intreede van den nieuwen Pacha in het bewind, van wiens inhaaling, en zijn
eerste gehoor bij deezen, POUQUEVILLE verslag doet, kreeg nogtans zijn lot eene
gunstiger wending, bekwam hij meerdere vrijheden, en wierd hij (als BRUCE voormaals
in Abijssinien) tot Lijfarts ten Hove bevorderd. Behalven andere bezoeken en den
aanloop van nieuwsgierigen, kreeg hij het eerst eene aandoenlijke toespraak van
twee vermagerde en deerlijk uitgeschudde Fransche Soldaaten uit de Bezetting van
Zante. Zij waren te Tripolitza ziek achtergelaaten, wanneer hunne makkers, kort te
vooren, bij de verovering van dat Eiland door de vereenigde Russische en Turksche
Vlooten, ondanks het geslooten verding (capitulatie), krijgsgevangen gemaakt, te
Castel Tornezo aan wal gezet, naar de Hoofdstad van Morea vervoerd, voorts over
Argos, Korinthen en Thebe naar Konstantinopel opgezonden, en aldaar, met de
uiterste ontrouw en wreedheid, in den bagno (de gevangenis voor galeiboeven en
slaaven) geworpen wierden. Hier trof hun vervolgens onze Reiziger in dien akeligen
toestand aan, en deelden zij hem het verhaal van hunnen togt en lijden mede, dat
in dit Deel, als eene gewigtige
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bijdraage, is ingevlochten. Nog dient van ons opgemerkt, dat POUQUEVILLE, om
kleene bijzonderheden, weinig belangrijk voor den Leezer, achterwege te laaten,
met zijne komst te Tripolitza zich minder strikt bepaald heeft, om zijne volgende
ontmoetingen en togten in den vorm van een Dagverhaal voor te stellen, maar
integendeel zijne eigen waarneemingen, reizen, en aan hem medegedeelde berigten,
tot een geheel te zamenbragt, en op den leest schoeide van eene regelmaatige
Verhandeling.
Iets zendt de Hr. POUQUEVILLE vooraf omtrent de oude aardrijkskundige verdeeling
van den Peloponnesus in zeven Gewesten, ten van die van het hedendaagsche
Morea in 24 Villaïetis, of landstreeken, bestuurd door 20 veele Codja Bachis (Hoofden
der Grijsaards, Grieksche Geronten of Opzienders) allen aan den Pacha van drie
Paardestaarten, welken de Porte benoemt, onderhoorig. Daarna begint hij het
verslag van drie zijner togten, waarin hij het Schiereiland doorkruiste. Deeze mag
men voor zo veele uitstappen houden, gedaan uit de Hoofdstad, als het gemeene
middenpunt, welke, benevens het omgelegen bekoorlijk Arcadien, een gewest, dat,
onder een beter Bestuur, op nieuw een aardsch Paradijs worden konde, inzonderheid
door onzen Schrijver geschetst en beschreeven is.
Bij den eersten togt verreisde hij over Mantinéa ten noordwesten, naar het gebergte
omstreeks het reeds genoemd Calavrita; en bezocht hij voorts de kust van Achaien,
zijnen weg langs den Lepantschen of Korinthischen Zeeboezem, van Patras tot
Vostitza (welligt het oude Egium) neemende. Hier trekt vooral 's Mans opgaave van
de ruwe en woeste natuur onze aandacht ter plaatze waaromstreeks voor eene
reeks van eeuwen het Achaeische Verbond geslooten wierd. Ook voert de Reiziger
ons over den Berg Vodi, den hoogsten van Arcadien, alwaar een nevel, gelijk aan
dien op den top der Alpen, het uiterst vergezicht hindert; en hangt hij, tot Kaap Rhium
genaderd, een keurig Tafereel op van den vermaarden Zeeslag, in 1571 aldaar door
Don JAN VAN OOSTENRIJK op de Turken bevochten; waarmede de Vertaaler wil, en
wij met hem, dat de Beschrijving van onzen Vaderlandschen HOOFT mag vergeleeken
(*)
worden .
's Mans volgende togt strekte zich meer westelijk uit naar Elis of Belvedere, ten
einde die oorden in oogenschouw te neemen, waar de wereldberoemde Olympische
spelen weleer gehouden zijn. Sinano, waar nog de puinhoopen gevonden worden
van een theater en van het worstelperk, lag in den weg, en levert voor het overige
weinig meer dan ettelijke armzalige hutten, ter plaatze, daar voorheen het trotsche
Megalo-

(*)

Zie de Nederl. Hist. Book VI, bl. 209-211, of in den Druk van 1704 bl. 224-226.
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polis (de groote Stad) praalde. Het gebergte der Centauren, Pholoë, tusschen
gezegden kant van Arcadien en Elis, biedt den Lalioten eene schuilplaats, vanwaar
deeze struikroovers de vreedzaame dalbewoonders ontrusten. En het trotsche
Olympia, dat zijnen naam gaf aan gezegde Grieksche spelen, is niet meer; men
vindt in deszelfs stede het dorp Miraca; en ‘de overstroomingen van den Alpheus,
(nu Roufia) die bij keeren zeer verre buiten zijne oevers treedt, heeft (hebben) het
grootste gedeelte van den Altis en van Olympia met zand en aarde bedekt; ook is
'er de grond door de bladeren der boomen en andere bestanddeelen der planten
verhoogd.’
Zeer merkwaardig eindelijk is wederom de derde reize van POUQUEVILLE, naar
het zuiden gerigt, die alzo het gebied van Sparta, van den Taygetus af tot aan Kaap
Ténarus, ons kennen leert. Over Tegéa vertrok hij derwaarts door eene bergëngte
van gedachte keten, het natuurlijk bolwerk van Laconien, welk trouwens over het
geheel een bergachtig aanzien heeft, met tusschen in gelegen fraaie en vruchtbaare
dalen, waar langs de Eurotas, thans gezegd Vasilipotamos (of Koningsrivier),
afstroomt. Met rede is onze Reiziger uitvoerig over Mistra, eene niet onaanzienlijke,
maar ‘nieuwe Stad, buiten kijf van de puinhoopen der aloude Hoofdstad (Sparta)
gebouwd, schoon een half uur van derzelver ligging verwijderd.’ Ook getuigt hij,
‘dat, behalven den naam van Sparta, schier alles weg is, wat nog van die edele
Stad overig is, welke meer dan twee onzer uuren in den omtrek had;’ en om zulks
hier met een woord aan te teekenen, weinig beter lot wedervoer de voornaame
Grieksche Steden in het algemeen, gelijk zulks uit ons verslag van deeze Landreize
alreeds ten deele is op te maaken, en voorts door POUQUEVILLE omtrent Tegéa,
Argos, Mycene enz. elders in dit Werk wordt opgemerkt. Met genoegen vooral
vonden wij hier in 's Mans Reisverhaal ingevlochten zijne wijsgeerige waarneemingen
over den aard der huidige inwoonders van Laconien, over het geheel niet ongelijk
aan dien van hunne wakkere Voorzaaten. Alleen de Kakovounioten, die zich aan
den gezegden uithoek, Kaap Tenarus, onthouden, schetst hij als laage en befaamde
kustroovers. Met lof daarentegen gewaagt hij van de Mainoten, naar het gebergte
Maina dus genoemd, alwaar zij een afzonderlijk en vrijheidminnend Volk uitmaaken:
deezen zijn wel oorlogszuchtig en gretig naar buit, maar tevens arbeidzaam, stout,
onverzaagd en edelmoedig, bekend met weinige behoeften, en een waardig nakroost
der Spartaanen, naar wien zij het meeste zweemen. Zelfs omtrent de Laconiers in
het algemeen velt POUQUEVILLE een vereerend oordeel; en daar hij deezen schetst,
in tegenoverstelling van de Arcadiers, deelen wij te eerder die fraaije plaats onze
Leezers mede. - ‘De Laconiers verschillen even zeer in kleeding als in zeden, van
hunne na-
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buren, de Arcadiers. Dezen dragen den herdersstaf, en zijn tot het vreedzame
landleven gestemd; de Spartanen daarentegen bezingen de gevechten, zijn levendig,
onrustig, en opvliegend van aard. De Arcadier bekommert zich over niets voorbij
den gezigteinder zijner dalen en beekjes; de moedigere Laconier, met meer
veerkracht bezield, zendt zijne wenschen tot den erfvijand der Turken (de Russen)
heen, en verlaat wel eens zijn Vaderland, om hem den arm te leenen. Maar zelfs
buiten zijn land, roemt hij 'er altijd op, een kind van Sparta te zijn, en dat met eene
trotsheid, die zijnen haat, zijne hooggevoeligheid, en de verachting zijner
onderdrukkeren aanduidt. De een, in eene grove pij gekleed, die zijne vrouwen en
dochters bereid hebben, bewerkt matten, perst het sap uit olijven en den wijn uit
druiven, melkt zijne geiten en schapen, verkoopt dan in de stad hetgeen hij missen
kan, en keert met zijne kleine winst weder vreedzaam naar zijne bosschen terug.
De nabuur van den Taygetus daarentegen smeedt wapenen, en kleedt zich,
overeenkomstig met zijn' inborst, met donker geverfde stoffen, hij handelt de bijl,
doet reizen met karavanen, of onderneemt krijgstogten, kortom hij zoekt de gevaren
op, waarin hij zich schijnt te verlustigen.’ Uit deeze plaats en het reeds aangevoerde
ontwaart een kundig oog ligtelijk den opmerkzaamen en menschkundigen Reiziger,
welberekend voor de taak, die hij vervolgens aanslaat, om, in het algemeen en in
geregelde orde, eerst het Bestuur van Morea te schetzen, voorts in het breede de
zeden en gebruiken der Peloponnesiers te beschrijven, daarna ook de natuur van
hunnen grond en ziekten te leeren kennen, en eindelijk, om, naar zijn gemaakt
bestek, 's Volks huisselijke gesteldheid, Godsdienst en vooroordeelen op het
naauwkeurigst af te beelden. - Van zulk een aangelegen Tafereel, door POUQUEVILLE
uitvoerig bewerkt, kunnen wij zeker onze Leezers geen volkomen overzicht geeven,
hoezeer anders de nieuwigheld van het onderwerp ons verlokken moge. Wij willen
hierom toch niet geheel stilzwijgen, of hun tot is Mans arbeid heenenzenden zonder
eenigen smaak van deeze zijne Verhandeling. Wij mogen toch wel enkele bloemen
zamelen uit dien vollen hof.
(Het slot hierna.)
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Voorlezingen over F.J. Gall's Herssen-schedelleer, door J.E.
Doornik, Med. Doct. Amst. bij W. Holtrop. 1806. In gr. 8vo. 130
Bladz.
Zeer velen, die deze Voorlezingen in de Maatschappijen Felix Meritis en Doctrina
& Amicitia bijwoonden, hebben den Schrijver tot derzelver uitgave doen besluiten,
schoon hij zelf de overtolligheid daarvan schijnt te erkennen, vooral nadat GALL's
eigene mondelijke voordragt te Amsterdam door STUART's Herinneringen aan de
vergetelheid is onttrokken. Aan die zeer velen laat hij zijne verdediging over, indien
hij, gelijk hij zegt, kon geoordeeld worden, overtollig de lijst der schriften over dit
onderwerp vermeerderd te hebben. Recensent vindt zich tot dit oordeel gedrongen.
Al had toch GALL zelf zich niet te Amsterdam laten hooren, en al had STUART deszelfs
Lessen niet gemeen gemaakt, nogtans zou deze uitgaaf overtollig hebben mogen
heeten, na hetgeen alreeds door VROLIK, STUART en DOORNIK zelven, bij wijze van
uittreksel, vertaling en beoordeeling, was in het licht gegeven over de
Hersen-schedelleer; en wel bijzonderlijk na de uitgave van VON SELPERT's
aanteekeningen, door den Doctor zelven met eene Voorrede begeleid. Dankbaar
mogten alzoo velen zijn voor de moeite, welke zich DOORNIK had gegeven, om hun
te onderhouden met datgeen, hetwelk hij wegens deze leer uit onderscheidene
opgaven had te zamengebragt; onvoegzaam was derzelver aandrang op de
overtollige gemeenmaking van dien arbeid, en zeer zwak de toegevendheid voor
dezen aandrang, waarvan DOORNIK zelf de onvoegzaamheid het best kon gevoelen.
Van den kant der wijsgeerige beschouwing en voordragt der onderscheidene
neigingen, gesteldheden en werkzaamheden van 's menschen geest mogen deze
Voorlezingen opmerkelijker voorkomen, dan eenige andere opgaven van GALL's
Hersen - schedelleer: maar van deze zijde juist zouden zij GALL zelven het meest
mishaagd hebben, wijl het daaruit schijnen kan, als hadde hem wijsgeerige
bespiegeling tot natuurkundige onderstellingen gebragt, daar hij allerstelligst verklaard
heeft, door loutere toevallen tot opmerking, door opmerking tot onderzoek, en door
onderzoek tot waarnemingen gebragt te zijn, wier som hij geheel van achteren
opgemaakt en als zijne bevindingen geboekt heeft. LEUNE, als wijsgeerige
beschouwer voorzeker niet gelijk te stellen met den scherpzinnigen en
diepdenkenden DOORNIK, maar toch mede tot alle werktuigen der geestvermogens
inleidende door eenig wijsgeerig voorstel, heeft ten minste deswege zeer kwaden
dank bij GALL behaald, (zie STUART's Herinneringen bl. 50). - De opgaaf en het aantal
der werktuigen in de hersenen is niet overeen-
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komstig met derzelver aanwijzing door GALL te Amsterdam gedaan; ook ontbreken
hier alle die wederleggingen van tegen sprekers dezer leer, waaraan GALL de helft
zijner lessen schier geheel besteed heeft, en die zoo veel belangrijker zijn, als zich
die tegenspraak nog gedurig verheft. Wilde zich de schrandere DOORNIK verledigen,
om het nog niet wederlegde in die tegenspraak ten toetse te brengen, gelijk hij ons
reeds een zoo meesterlijken toets van GALL's leer gegeven heeft, daarvoor zou
Recensent het publiek oneindig meer verpligt achten, dan voor deze Voorlezingen,
die nu vooral niet hadden moeten gedrukt worden. - Eene zorgvuldiger beoefening
der Nederduitsche taal mag Resencent niet onaanbevolen laten aan eenen man,
die meermalen als Schrijver voortreedt, en wien men wel gaarne eenige taal onnaauwkeurigheden wil vergeven om het gewigt zijner zaken, maar die toch de
keurigheid van onzen tijd op de zuiverheid der tale niet zal kunnen verachten.

Lubberti Drieberg, Dissertatio inauguralis juridica de vi et efsicacia
librorum mercatoriorum. Groningae 1806.
De Groningsche Hoogeschool heeft sedert eenigen tijd vooral het oog van den
oplettenden beschonwer op hare Regtsgeleerde voortbrengselen getrokken, en de
doorgaande voortreffelijkheid der Regtsgeleerde Akademische Verhandelingen
aldaar schijnt inderdaad deze bijzondere aandacht te regtvaardigen.
Wij maken geene zwarigheid, onder deze soort van Verhandelingen ook de voor
ons liggende van den Heer RIETBERG over de kracht der Koopmansboeken te
rangschikken; zij is niet oordeel en met vele ook praktische kennis van zaken
geschreven. In eene Voorrede spreekt de Schrijver, die reeds vroeger de waardigheid
van Doctor in de Wijsbegeerte met veel lof, zoo wij hooren, verkregen heeft, met
oordeel over den Koophandel in 't algemeen, deszelfs opkomst, voortgang en
voortreffelijkheid, zoowel als over de voorhaamste bronnen van onzen
Nederlandschen Koophandel, en toont ook met de latere voortbrengselen der
Duitsche letterkunde hieromtrent wel bekend te zijn. Na deze algemeene
bedenkingen, welke in een kort begrip al het beste behelzen, wat men daarover bij
andere Schrijvers vindt, gaat de Schrijver tot zijn eigenlijk onderwerp over, welks
behandeling hij in vijf Hoofdstukken verdeelt. Het eerste Hoofdstuk handelt over
den oorsprong der Koopmansboeken, onderzoekt derzelver aard en bedoeling, en
toont aan, hoe dezelve van geringe beginselen allengs meer uitgebreid zijn
geworden. Het tweede geeft de vereischten van goede Koopmansboeken op uit
derzelver bedoeling, en toont aan, dat dezelve, om kracht van bewijs te hebben, 1.
een ter goe-
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der naam en faam staanden Koopman onderstellen, 2. door den Koopman zelven
of zijnen zaakgelastigden, of boekhouder, moeten geschreven zijn, 3. duidelijk en
leesbaar moeten zijn, 4. onder elkanderen moeten overeenstemmen, zoodat 'er
tusschen het Grootboek, Memoriaal en Journaal overeenkomst zij, 5. de oorzaak
der schuld duidelijk moeten uitdrukken, en eindelijk 6. de schulden en de credieten
gelijkelijk moeten bevatten. Het derde onderzoekt, of hier eene stilzwijgende
overeenkomst plaats heeft, en tot welke soort van overeenkomsten dezelve behoort
gebragt te worden. Het vierde handelt over de kracht van bewijs, welke in dergelijke
boeken gelegen is, en betoogt, dat dezelve wel eenige kracht van bewijs hebben,
doch alleen dan, wanneer van elders bewezen kan worden, dat 'er werkelijk tusschen
den Koopman en zijnen praetensen debiteur zaken loopeude geweest zijn; en het
vijfde eindelijk zoekt de tegenwerpingen op te lossen, welke tegen des Schrijvers
gevoelen kunnen ingebragt worden.
Het is waar, Recensent is het niet overal met den Schrijver eens; doch het is hier
de plaats niet, in regtsgeleerde onderzoekingen te treden, en over het algemeen is
deze Verhandeling inderdaad zoo goed geschreven, dat hij dezelve gerust aan
allen, die in dergelijke onderwerpen eenig belang stellen, kan aanbevelen.

Nieuwe stichtelijke Liederen, voor de Huisgezinnen en
Gezelschappen der Christenen: door Johannes Hazeu, CS. Zoon.
Met nieuw gecompeneerde Zangwijzen, die, even zoo gemaklijk
als de Psalmen, gezongen en gespeeld kunnen worden: door Dirk
van der Reijden, NS. Zoon. Met 54 Muziek-Plaaten. Te Amsteldam,
bij W. van Vliet. 1806. In gr. 8vo. 308 Bl.
Vier-en-vijftig Liederen, elk op eene bijzondere, en wel geheel nieuwe, door den
kundigen DK. VAN DER REIJDEN N.Z. te Rotterdam vervaardigde, Zangwijze gestemd,
voor een tweestemmig gezang ingerigt, en daarin van het gewone Kerkgezang
vooral ook verschillende, dat zij op heele en halve noten gezongen worden. Op een
afzonderlijk blad voor ieder gezang is ook de Basstem gevoegd, waarbij men tevens
de gemoedsbewegingen, waarmede het lied gezongen moet worden, aangeteekend
vindt. Een noodig berigt van den Componist omtrent dit een en ander gaat vooraf.
Het spijt ons zeer, dat dit Werk nu eerst, nadat de nieuwe Liederen bij het Hervormd
Kerkgenootschap zijn ingevoerd, is aan het licht gebragt; niet alleen toch had het
een en ander, dat de Heer V.D. REIJDEN, nopens de verbetering van het gewoon
Choraalgezang, en de Heer HAZEU, nopens de bekwaamheid van genoegzame
voorwerpen
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in ons Vaderland tot het vervaardigen van nieuwe Zangwijzen, zegt, opmerking
verdiend; maar wie weet, hoe de nieuwe vinding, van ook de gemoedsbewegingen
aan te wijzen, den Heeren Verzamelaais der Kerkgezangen had behaagd, en of wij
dan nu ook niet het genoemd Genootschap met de woorden Ernstig, Eerbiedig
verheven, Weinig klagende, Uitlokkend vrolijk, Verheffende, Bedachtzaam vrolijk,
Statig vrolijk, Veel vrolijk. Eerbiedig vrolijk, Uitdagende met sterk geluid, Deftig
roemende, Ernstig vrolijk, Eerbiedig roemende, Enkel eerbied, Kinderlijk, enz. boven
die Gezangen zouden mogen geluk wenschen! Het zou, wel is waar, niet zeer
gemakkelijk geweest zijn, de regte meening dezer woorden aan het verstand te
brengen van iederen leek, en bij sommige boeten-gemeenten zou men misschien
daartoe nog eenen opzettelijken voorzanger, onderwijzer, of soort van drilmeester,
behoeven; dan welligt hadden Heeren Gecommitteerden voornoemd van hunnen
Drukker J. ALLART (wien toch aan het ernstig, op den duur, zingen van die Gezangen
nog al iets gelegen ligt!) ook nog wel een matig honorarium voor zulk eenen persoon
kunnen bedingen, die dan de Gemeenten rondreizen kon, en aan wiens
bekwaamheden voor zulk eenen post wij voor ons geen oogenblik zouden twijfelen,
zoodra hij zijne proeve gedaan had b.v. met het reeds alom door dit Koningrijk
vermaarde Tweeen-dertigste Gezang uit dien Bundel, (Uw Adam was, - Uw Eva
was, enz. enz.) en hij slechts ééne Gemeente geleerd had, dit verwonderlijk Zangstuk
ernstig, dat is zonder lagchen, te zingen. In de daad de vermaning: ‘ernstig,’ had
boven dit lied vooral gevoegd.
Wat den inhoud der Liederen van den Heer HAZEU betreft, het: ‘Met Kerklijke
Goedkeuring,’ op den rug van het titelblad, is reeds bewijs, dat, wat de regtzinnigheid
betreft, men dezelve gerust eene plaats in het Euangelisch Gezangboek der
Hervormden mogt aanwijzen; en in dichterlijke waarde behoeft geen derzelven voor
velen althans van het straks genoemde te wijken. Zie hier een paar coupletten uit
een der Kersliederen:
Juicht nu vrolijk, ongetroosten!
't Blij orakelwoord heeft kracht;
Juicht: ‘de heilster gloord' in 't oosten,
Jezus is aan 't licht gebragt!’
Hij, op wien al d' Englen staaren,
d' Albeheerscher vol genaê,
Deed zich door zijn Moeder baaren,
In een Karavansera. Juicht nu vrolijk, Reisgezellen!
Neen; 't was u nog duisternis;
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Herders moesten u vertellen
Dat dit Kind de Schilo is;
Herders moesten u doen hooren:
‘In het veld van Efrata
Juicht men: Jezus is gebooren,
In een Karavansera!’

Intusschen is dit lied in ons oog juist het uitmuntendste niet; de meesten der overigen
zouden ons beter bevallen; ‘Jezus Hemelvaart’ valt daar voor ons open; de laatste
verzen van hetzelve geven wij onzen Lezeren als eene betere proeve, aan welke
deze Verzameling over het geheel toch ook meer gelijk is:
Nu, Triumf! Triumf! gezongen,
Lieve Heiland! maar ons lied
Is te zwak, en Englentongen
Hebben wij op aarde niet:
Voer ook onze ziel naar boven,
Om volmaakter U te loven;
Och, ontboei ons van het stof!
Leer ons 't rechte hemelleven,
Om U dankend' eer te geeven,
En te juichen uwen lof! Doe uw Rijk, ô Heiland! komen;
Zet het uit van zee tot zee;
Wil het ongeloof betoomen;
Voer het zegevierend meê!
Zend alom uw Rijksgezanten,
Om uw heilbanier te planten,
Groote Koning vol genaê!
Zijn wij hier nog strijdgenooten,
Eens neemt G' al uw lieve looten
Tot U, Heer! Halleluja!! -

De Melodijen in dezen Bundel zijn, over 't geheel genomen, schoon, en
gecomponeerd in den geest van elk Lied.

Het Hollandsche Spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt,
Ironiesch Allegoriesch verklaard; of de waereldsche Kermismarkt.
Door Arend Fokke, Simonsz. Grootje Reden heeft gelijk! Met eene
Caricatuurplaat. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes. 1806. In gr. 8vo.
80 Bl.
Een paar oude moedertjes, Reden en Ondervinding, doen met Nichtje, het Zieltje
van den mensch, over 's werelds kermismarkt eene wandeling, daar men voor rust
en genoegen zo alles kopen kan, hetgeen het jonge meisje wonder wel be-
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haagt, waarvan de oude Tantes haar echter wijslijk terug houden, keuvelende voor
de kramen van Rang, Rijkdom en Roem, te midden in al het gedrang, hare wijze
spreuken; en leidende eindelijk het Zieltje naar buiten, waar haar schrander Nichtje
Verstand bij haren ouden Vader, Baas Overdenking, en hare brave Moeder, Vrouw
Deugd, ook winkel hield, waarin, ook bij het heldere daglicht, de echte kostbare
waaren heetlijk blonken; gelijk zij daar dan ook zich voor Nichtje Zieltje de paerel
van het blank Geweten, het borstsieraad der Vrijheid van Hartstogten, den haairband
van de Rust, benevens verscheidene kransjes van Weldadigheid, aanschaffen. Zeer
aardige dichtstukjes bij de kraam des Rijkdoms en van den Rang, als ook na den
koop der echt goede waaren, verlevendigen en versieren het belangrijk en
onderhoudend verhaal, welke allen met het Grootje Reden had gelijk, bij herhaling
sluiten; hetgeen wel ieder Lezer met al zijn hart nogmaals herhalen zal. Zo geeft de
Schrijver ons de kern, de voortreflijke zedeles van de gouden spreuk op den titel
gemeld; nadat hij achter alvorens, op zijne wijze, den letter had toegelicht, en over
het goud en het blinken, en dat het al geen goud is, wat, vooral in 's werelds
kermiskramen, bij het kaarslicht blinkt, het nodige had gezegd. Eene bekende zaak
naar het schijnt, maar waarvan de herinnering nodiger wordt, naar mate de
waarschijnlijkheid toeneemt, dat het den eerlijken Hollander nog wel eens gaan kon
als den eenvoudigen Bielefeldschen en Courlandschen landman, die, in een
krijgsman hervormd, weleer eens herwaards toog, en het koper als opima spolia,
omdat het zo blonk, met zich voerde. De Heer FOKKE houdt het niet onmooglijk, dat
wij hier te lande nog wel eens het ideaal van goud zouden kunnen verliezen. ‘Als
wij slechts opmerken,’ zegt hij, ‘op welke wijze het denkbeeld eener zaak geheel
uit het geheugen der menschen gewischt wordt, zullen wij, laas! al het gene wat
daar bij plaats heeft, ook bij het begrip van goud onder ons aantreffen. Eerst
namentlijk verminderen de zaaken, welker denkbeeld zelfs eindelijk verlooren gaat,
in getal. Daarop worden, om die vermindering zoo veel mogelijk aan te vullen,
dingen, die 'er een' zweem of gelijkenis naar hebben, ingevoerd, en men behelpt
zich daarmede tot die insgelijks afneemen en verminderen; maar zodra die ook
geheel in minder en minder gelijkenis ontaarten, geraakt eindelijk het geheele eerste
ideaal van het oorsprongelijke verlooren en vergeeten. Even als waar men, voorheen,
een Engelsche lamp gebrand heeft, en die uitgaande een dikke kaars opsteekt,
doch die eindelijk ook af brandende, zich bij een nachtkaarsje behelpt, dat verteerd
zijnde, ons geheel in het duister laat zitten. - Is niet,’ vraagt hij een weinig verder,
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‘het loutere goud, dat onze voorouders, in den weleer bloeijenden tijd onzes lands,
tot hunne lighaamssieraaden en prachtige huisraaden bezigden, in Or de Manheim
en galanteriegoud veranderd? Dit Or de Manheim kan eindelijk verguld koper worden,
en het koper zelf ten laatsten verdwijnende, is het geheel niet onmooglijk, dat deze,
nu reeds beginnende, afneeming eindelijk in eene volstrekte vergetelheid ontaarte.’
- Dan, liever dan onzen Schrijver hier verder te volgen, willen wij een brokje van
een der discoursen van de oude Tantes bij eene of andere kermiskraam voor onze
Lezers uitkippen. Het volgende slaan wij juist op:
‘Kind wat ben je mal! zie je nou al die prullen voor goud aan, en wou je dat alles
zo graag hebben - wel heden bewaard ons! wat zou je toch met die vodden doen?
'Er is wel wat anders noodig, dochter, als al die modeen poppenkraamen. Hoor, we
zullen liever als je wat grooter en wijzer wordt, reis een goed stuk goud koopen, dan
weet je wat je hebt, en dat is altijd zijn geld weer waardig.’ Komen ze dan aan de
Rangkraam, waar zo veel mooije blinkende Eertijtels, bezegelde Pergamenten,
mooije gekleurde Printen van Stambomen en zulke keurlijke vergulde en gecouleurde
Wapens te koop hangen, dat 'er het hart van verdaagt, en die door de mooije
illuminatie van die kraam zo blinken, dat men, als men geen geld tot koopen bij zich
hadde, wel haast in verzoeking zou komen, om zo een of ander mooi goud Wapen,
Kroon of Ordensband stilletjens te grissen, en dan aan de haal te gaan; dat ook wel
dikwijls geschiedt, waarom 'er ook veel stille wachts rondom die kraam loopen; nu,
dan moest je Grootje Reden reis hooren baselen: ‘Zou men nou niet zeggen,’ zo
gaat het haar dan af, ‘dat al die nesten, die dat vreemde goed daar uitstalt, kostelijke
waar waren? Mijn lieve kind geloof me, 't is al geen goud wat hier blinkt; 't is geen
duit waard, van daag koop je 't, en morgen is 't al kapot, en al blijst 't heel, 'er is zo
veel onderhouden en dagelijks schoonmaken aan, dat het elk, die 't heeft, schrikkelijk
verveelt, zo dat sommigen het zelfs uit verdriet wegsmijten. En daar geeven de
menschen hun kostelijke goed, hun rust en genoegen voor, wel ik kan nijdig worden
als ik het zo zie. Kijk me daar nou die Voddemarkt en dien Prullen - koopman reis
aan! Wat schreeuwt die Rangkraamer in zijn half gebrooken Parlevinksche taal, en
wat een licht en wat een drukte! Zou men nou niet zeggen, dat de menschen altemaal
dol waren, om zulke landbedervers vet te mesten.’ enz. In het gedrang der
Hartstogten krijgt Grootje Reden van tijd tot tijd zo wat stompen en stooten, waardoor
ze dan haar discours door een ‘Hei jij keerel! kan je niet zien? - Malle jongen! is me
dat daar
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een stomp geven’ enz. wel eens afbreekt, en Grootje Ondervinding valt haar nu en
dan ook al eens in, b.v. ‘Ja, je zegt daarvan, maar mensch! dat heb ik zelf met mijn
eigen zondige oogen ... dat ik zo spreek - duizendmaal gezien. - Hoe dikwijls heb
ik kinderen gekend, die uit die Rangkraam die vodden gekocht hadden - maar,
vrouw! het was verdriet. - De een brak zijn star eer hij ze nog regt bekeeken had,
den ander werd zijn lint morssig en dan zwaaiden 'er allerhande klappen van Papa
of Mama die het hem gegeven had.’ enz. enz. Dan wij verzenden den Lezer naar
het waarlijk snaaksch geschrift, waarachter hij nog eene en andere ophelderende
of bevestigende Aanteekening vinden zal; terwijl de verklaring in het Voorberigt, dat
niet die Rang, welke met ware verdiensten gepaard gaat, niet die Rijkdom, welke
rondom zich nut en welvaard sticht, die Roem, welke het loon van brave daden en
nuttige uitvindingen is, door Grootje Reden bedoeld worden, den Schrijver tegen
ledere verkeerde uitlegging waarborgt.

De Ervenis en de Broeders; twee Romans in Brieven. Door A.
Lafontaine. Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, bij L.A.C.
Hesse. 1806. In 8vo. 293 Bl.
Ook onder den Titel van:

Nieuwe Romans van WIELAND, LAFONTAINE, SCHILLING en anderen. Iste
Deel.
De schriften van LAFONTAINE vermenigvuldigen zich zo zeer, nu ook onder ons,
dat wij den moed bijna opgeven, om onze taak ten zijnen aanzien behoorlijk af te
werken; want naauwlijks hebben wij de eene Roman van hem afgehandeld, of eene
andere ligt weder op ons te wachten, en eene derde is reeds op weg, zodat wij
Schrijver en Vertaler naauwlijks kunnen bijhouden; en hoe maakt het dan het lezend
publiek! - hoe maakt het de Schrijver zelve! - Het daaglijks brood is de eenige spijs,
welke op den duur den verkwikkenden smaak behoudt; maar dit zijn Romans toch
niet; en het ‘te veel is ongezond’ geldt vooral omtrent deze versnaperingen voor
den geest. - Dan ter zake:
Een vriend schrijft aan een' vriend. Mama, anders een goed moedertje, meent
nog van adel te zijn, en hoopt op eene rijke ervenis van eenen broeder in de Indiën;
hare kinderen moeten groot in de wereld worden: Papa denkt eenigzins anders;
dan, daar deze geschiedenis voorviel, schijnen de vrouwen, vooral als het geld en
de adel van hare zijde komen moet, zo wat baas te zijn. De zoon, die deze brieven
schrijft, laat zich
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door moeder toch niet dwingen; hij kende ander en beter geluk; en, dat misschien
nog meer afdeed, 'er was ook reeds een meisje in 't spel, waarmede hij in kennis
geraakt was op eene vrij zonderlinge wijze. De ervenis komt, en nu wordt Juultje
gedwongen, den minnaar, aan wien zij met toestemming harer ouderen haar hart
schonk, op te offeren, om een groter partij te doen; en zij wordt nu eindelijk ook ijdel,
trotsch en boos, zo wel als ongelukkig. De zoon volgt, met toestemming des vaders,
de keuze van zijn hart, en leeft nu, van de moeder verstoten, onder een vreemden
naam, als rentmeester op een kleen landgoed, armelijk genoeg. De jongere zuster
trekt met eenen bozen verleider op, die haar, toen haar geld op was, laat zitten. Het
medelijden der moeder ontwaakt; zij trekt met deze ongelukkige op het land; dan
het was te laat, en dit mishandelde kind bezwijkt onder den last der doorgestane
ellende. Nu breekt het hart der moeder, en eene verzoening met den zoon, die met
vrouw en kind gelukkig in zijne armoede leefde, maar nu ook rijk wordt, volgt
onmiddelijk. Kort hierop sterft ook de echtgenoot der oudste dochter; deze vat nu
de hoop op, om eenmaal ook nog gelukkig te worden; en zo is de rust in de familie
hersteld. Ziet dit is DE ERVENIS.
Nu volgen DE BROEDERS. Eén schrijft alle deze brieven. Hier is het nu een vader,
die zijne kinderen al hoger en hoger wil doen klimmen; ook een gedwongen huwelijk;
een zoon, die zich niet dwingen laat; eene zonderlinge kennismaking, waaruit een
huwelijk wordt; en eindelijk ook eene rijke ervenis; - echter lopen de verhalen
genoegzaam uiteen. Een der zonen offert zijne liefde op aan des ouders wil, maar
gaat nu ook geenen stap verder, en leeft met de hem opgedrongene vrouw op het
land tot des vaders grievend verdriet. De ander huwt in stilte zijne geliefde; doch,
daar het ontdekt wordt, volgt scheiding, en voor hem gevangenis, daar hij zich door
den vader tot geen ander huwelijk laat dwingen; hij ontsnapt, maar laat zich vrijwillig
weder vangen, toen hij van den dood zijner geliefde verzekerd was. De vader ontslaat
hem toch, en hij leeft moed- en werkloos; tot dat hij, de beschimpingen moede, de
wereld doorzwerft. Na jaren komt hij bij den geliefden broeder, die na den dood
zijner eerste vrouw met het meisje van zijn hart gehuwd was; dan deze is niet
volkomen gelukkig; zijn zoon uit het eerste huwelijk had zich, tegen het genoegen
der ouderen, aan een arm onbekend meisje verloofd: dan alles schikt zich nog, daar
oom nu in dit meisje zijne dochter, en bij haar zijne vrouw vindt, die zich eeniglijk
had dood gehouden, opdat men haren echtgenoot op vrije voeten zou stellen. Eene
rijke ervenis uit Engeland ontnam nu de ouders des jongelings allen bezwaar; en,
daar de oude heer reeds lang ten grave was, vindt nu het geluk nergens beletsel.
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Ook nu geven wij iets van datgeen, hetwelk ons in LAFONTAINE's schriften het meest
behaagt, en waarin dit boekje ook niet geheel arm is: ‘Zonder zeden is de beste
staatsinrichting niets, en met zeden is de slechtste goed; en waaruit ontstaan de
zeden anders dan uit den schoot van gelukkige éénsgezinde familien? Maak de
menschen huislijk in liefde en familieééndragt, dan zijn zij deugdzaam, dan staat
het algemeen geluk vast en onwrikbaar. Zeg wat gij wilt, uit familieliefde spruit al
het goede. Daar heen keert alles terug. Alle andere zijn slechts uitlopers uit dezen
wortel. Uit de liefde kiemt de boom des menschlijken levens.’

Rudimenta der Engelsche Tale, of beknopte Inleiding in de
Engelsche Spraakkunst, veelal naar den Tweeden Druk van het
Engelsch van N. Wanostrocht, Doctor in de Regtsgeleerdheid,
door Gerbrand Bruining, Remonstrantsch Gereformeerd Predikant
en Werkend Lid van het Utrechtsche Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen. Te Rotterdam, bij W. Locke. 1807. In 12mo.
167 bl.
Aan de zulken onzer Landgenooten, die de Engelsche taal eenigzins van nader bij
wenschen te bezigtigen, vertrouwen wij dat de Remonstrantsch Gereformeerde
Leeraar BRUINING, met de vertaaling en omwerking van deeze oorspronkelijk
Engelsche Rudimenta, geen kleinen dienst gedaan heeft. Alwat in eene Rudimenta,
in 't algemeen genomen, wordt verlangd, vindt men hier op eene zeer geregelde en
geleidelijke wijze, en, naar het ons is voorgekomen, zeer naauwkeurig voorgesteld.
In 't bijzonder heeft dit Werkje geene geringe waarde, omdat de Heer BRUINING zich
bevlijtigd heeft, de Engelsche uitspraak, zoo van de letteren als lettergreepen, die
nog al iet moeijelijks heeft, zoo veel zulks door omschrijving konde geschieden, aan
te wijzen; waarin de Heer W. LOCKE, als daartoe zeer bevoegd, hem tot Gids
verstrekte. Hoewel het ondertigt van eenen Leermeester altijd zijne nuttigheid heeft,
alwie, egter, van de Taalkennis in 't algemeen eenig denkbeeld heeft, zal ook voor
zichzelven van deeze Spraakkunst een nuttig gebruik kunnen maaken. De natuur
van dit Geschrift gebiedt, met deeze algemeene aanprijzende aankondiging ons te
vergenoegen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Geschiedenis der Menschheid naar den Bijbel, door H. Muntinghe.
IVde Deel. Te Amsterdam, bij J. Allart. 1805. In gr. 8vo.
Met groot genoegen vervolgen wij de aankondiging van den voortgang van dit
voortreffelijk Werk, waaraan de doorkundige, voor dezen arbeid regt berekende,
Hoogleeraar MUNTINGHE zoo veel vlijt blijft besteden, dat wij het onder de beste
voortbrengselen van den tegenwoordigen tijd, tot handhaving van de waarde der
Schriften des Ouden Verbonds, durven rangschikken.
'Er begint nu een geheel nieuw Tijdperk, van Moses tot op Jezus Christus. Het
bevat verscheidene eeuwen, en vertoont ons de gesteldheid van het Israëlitische
volk, zoo wel als van andere volkeren, door velerhande omwentelingen geduurig
veranderd, waarom het zeer gepast in onderscheidene Afdeelingen gesplitst wordt,
van welken de eerste gaat van Moses tot op Jozua, de tweede van Jozua tot p de
Babylonische gevangenis, de derde van de Babylonische gevangenis tot op de
geboorte van Jezus, de vierde eindelijk van daar tot aan de sloping van het Joodsche
Gemeenebest. - De eerste wordt in dit Boekdeel alleen afgehandeld, in zes
Hoofdstukken.
Het eerste benreft de geschiedenis van het verblijf der Israëliten in Egypte; hunnen
toestand en betrekking tot andere volkeren; het oogmerk van God met hun; en de
geschiedenis van Moses, in zoo verre dezelve op dat oogmerk betrekkelijk was.
Hier komen zeer gewigtige aanmerkingen voor, zoo over 't karacter en de vorming
van Moses, als over de nuttige strekking van 't verblijf der Israëliten in Egypte, om
dit volk tot het ontvangen van een bijzonder godsdienstig onderwijs voor te bereiden.
- Het tweede handelt over de geschiedenis der Israëliten, van de roeping van Moses
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tot op de Sinaïtische wetgeving. Deze wordt hier in 't waare licht geplaatst, de geest
en het doel van de wet der tien geboden duidelijk aangewezen, en de geheele
geschiedenis van den uittocht der Israëliten uit Egypte, en wel bijzonder ook de
wonderen, daarbij voorgevallen, beknoptelijk opgehelderd. - In het derde wordt de
staatkundige en zedelijke gesteldheid des Israëlitischen volks nader ontwikkeld, in
gevolge de inrichting, door de Mosaische wetten gemaakt. Dit Hoofdstuk, 't welk
het uitvoerigste en belangrijkste is, vertoont ons den waaren aart der geheele
Mosaische Godsdienst- en Zeden-leer; beider overeenstemming, wat de hoofdzaak
betreft, met die der Eerstvaderen, ook ten aanzien van de ingevoerde
Godsdienstplechtigheden; en hetgeen eigendommelijk was aan de Mosaische
inrichting. Daartoe wordt in 't bijzonder gebragt (1) de nadere ontwikkeling van de
leer nopens God, (2) de bijzondere betrekking, welke God tot Israël aannam, als
deszelfs eigenlijk gezegde Koning (de Godsregering), (3) en het op die betrekking
gegronde stelsel der nieuwe godsdienstige en staatkundige orde van zaken, welke
Moses, op Godlijken last, onder Israëls volk instelde. Hier wordt eerst onderzoek
gedaan naar de bronnen, uit welken de Mosaische wetten afkomstig zijn; vervolgends
derzelver waare aart, in zoo verre zij tot het Israëlitische volk, en deszelfs zedelijke
en godsdienstige beschaving, betrekking hadden, opengelegd; en eindelijk
nagespoord, welke betrekking deze Mosaische wetgeving had op de volmaaktere
opvoeding van het menschdom door het Euangelie. Uit alles, dus onderling
vergeleken zijnde, trekt de Schrijver dit besluit, dat de Mosaische wetgeving wel
niet de buste is, welke 'er ooit aan een volk kan gegeven wooden; maar dat zij de
beste was, welke aan de Israëlitischen dien tijde gegeven kon worden. - Nu volgt,
in het vierde Hoofdstuk, eene vergelijking van de inrichtingen der wetgeving van
Moses, met die, welke onder andere volkeren plaats gehad hebben, en die
bijzonderlijk beroemd zijn, te weten van Lykurgus, Drako en Solon. - In het vijfde,
eene korte beschouwing en toelichting van datgeen, uit de Israëlitische geschiedenis,
hetwelk, van de wetgeving af tot aan den dood van Moses, op de geschiedenis der
menschheid eenige betrekking heeft. Daartoe behoort het geduurig herhaald
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murmureren van dit volk tegen Jehova en Moses; de zwaare oproeren, hieruit
meermalen ontstaan met de vreesselijkste gevolgen, die echter zoo weinig
afschrikten, dat zij 'er telkens op nieuw toe vervielen; onderscheidene, door Gods
bijzondere tusschenkomst mislukte, pogingen der Moabiten en Midianiten, om de
Israëliten te vermeesteren, of althans te verzwakken; de geschiedenis van Bileam,
enz. - In het zesde, een beknopt overzicht van het behandelde gedeelte der
Israëlitische geschiedenis, naar de opgave van ongewijde Schrijvers, benevens
eene zoo veel mogelijk naauwkeurige vergelijking van de beschaving der Israëliten
met die van andere toen bekende volken, in 't bijzonder met die der Egyptenaren,
Edomiten, Kananieten, ook der Grieken.
Men ziet uit deze korte opgave, hoe veel verscheidenheid van gewigtige
onderwerpen de Hoogleeraar ook in dit Deel behandelt. Allerwege ontdekt men 's
mans uitgestrekte belezenheid, en met hoe veel oordeel hij, van 't geen anderen
hem voorgeärbeid hebben, zich weet te bedienen. Hij kiest doorgaans 't beste,
bevestigt, 't geen anderen reeds gezien hadden, dikwijls met nieuwe, veelal
welgegronde bewijzen, geeft niet zelden gepaste wenken tot nadere onderzoekingen,
en verspreidt, in dit eene Boekdeel, over de grondvesting van den Joodschen staat,
en daar uit voortgevloeide geheele volgende geschiedenis van dit nog altijd
merkwaardige volk, veel meer licht, dan men uit honderd en meer anderen, ja ook
uit de beste Schrijvers over dit onderwerp, kan verkrijgen. Een aantal geleerde
Aanmerkingen, in waarde gelijk aan de voorgaande, is ook hier achteraan gevoegd.
Over sommige bijzonderheden zou men evenwel verschillend kunnen denken.
Om iets te noemen, valt onze aandacht op 't geen de Hoogleeraar bl. 299-304 zeer
waarschijnelijk stelt, ten aanzien van de inzichten, die ten minsten eenige
nadenkende Israëliten omtrent de wijze der vervulling der beloften, reeds aan hunne
voorvaderen, omtrent het heil door Jezus Christus aan te brengen, zoo men meent,
gedaan, zouden gehad hebben. Verre van in te stemmen met die Typische uitleggers,
die de oude Israëliten alles bepaaldlijk laten vooruitzien, neemt hij evenwel iets aan,
waarvoor geen grond hoegenaamd is in de geschiedenis, en schijnt
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dit alleenlijk, bij gevolgtrekking, af te leiden uit eenige gezegden in de Schriften des
Nieuwen Verbonds, die, bijaldien ze iets van die natuur bewijzen kunnen, dan ook
vrijheid geven tot nadere bepalingen, die de Heer MUNTINGHE, met 't hoogste recht,
geenzins wil gemaakt hebben.

Het Lijden van den Messias, naar de Propheeten en Evangelisten,
door W.E. de Perponcher. Te Utrecht, bij J. van Schoonhoven.
1806. In kl. 8vo. 95 Bl.
Na eene korte Inleiding, waarin de Schrijver, naar aanleiding van het door Moses
gestelde kenmerk van de echtheid en godlijkheid eener Prophetie, de uitkomst
namelijk van het voorspelde, Deut. XVIII:22, als zeker aanneemt, dat in alle, door
hem met de geschiedenis van het lij den van Jesus vergelekene, plaatzen uit het
Oude Testament, eigenlijke voorspellingen van 't geen Jesus heeft geleden,
voorhanden zijn, uit hoofde van de overeenstemmin gderzelven met de uitkomst;
na deze Inleiding worden eenige der voornaamste voorzeggingen van en
toepassingen op het lijden van den Messias, in de Godspraken des Ouden Verbonds
verspreid, naar de orde der vervulling bijeen gevoegd. De eerste voorzegging is
Zach. XIII:7, de laatste Jes. LIII:9. Daarop volgt dan de geschiedenis van het lijden
van Jesus, volgends de berichten der vier Euangelisten, in zekere orde gerangschikt,
en, in een doorloopend verhaal, tot één gebragt: waarbij zich de Heer DE PERPONCHER
van zijne eigene overzetting, die doorgaans veel gepaster is, dan de gewoone van
den Staten-Bijbel, heeft bediend.
Ook dit boekje kan, in dien kring van Lezers, voor welken het door den
verdienstelijken Schrijver bestemd is, zijne nuttigheid hebben. Anderen, die door 't
lezen van de Schriften van KONIJNENBURG, REGENBOGEN en anderen, over de oude
voorspellingen, op onderscheidene begrippen, over de aanhalingen van
voorzeggingen uit het Oude Testament in het Nieuwe, zijn opmerkzaam gemaakt,
zullen 'er zich minder mede voldaan vinden.
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Iets voor het Hart, op den weg naar de Eeuwigheid. Uit het
Hoogduitsch. Te Amsterdam, bij G.S. Leeneman van der Kroe.
1805. In gr. 8vo. 742 Bl.
Indedaad nog al iets; althans letters genoeg! Maar wat nu het innerlijk gehalt betreft?
- toch meer dan niets. Voor sommigen, verstandige brave Christenen, wel maar
weinig, - voor anderen denkelijk vrij wat meer, en welligt dat dezen en genen, ook
brave en vrome Christenen, hier vrij wat aangenaam voedsel vinden. Leer en pligt
wordt hier niet vaneen gescheiden, en de Schrijver toont te weten, dat al wat men
gelooft in het Christendom tot beöefening leiden moet. Wij zagen daarom dit zware
Boekdeel wel gaarne in handen van vele gemoedelijke maar bevooroordeelde
menschen, wier doorgaande lecture hen niet zelden nog verder doet afdwalen,
terwijl hunne denkbeelden steil, zo als men 't noemt, en geheel on-euangelisch zijn.
Den zodanigen kan dit Werk nuttig zijn. Maar anderen, wier godsdienstige kennis
helderer en duidelijker is, wier denkbeelden aan de meerdere beschaving en
verlichting van onze latere dagen geëvenredigd zijn, die het eenvoudige Apostolische
werkdadige Christendom goed verstaan en daarin voedsel voor hun hart zoeken,
zal het, ofschoon hunne leerstellige begrippen al niet veel van die des Schrijvers
mogen verschillen, toch bij de lezing van dit Boek telkens bedroeven, dat hier de
waarlijk goede wijn zo verwaterd is! In één woord, dit Werk komt, indien wij ons niet
zeer bedriegen, uit de school der Hernhutters; en die nu maar eenigzins met den
geest en toon van dat Christengenootschap bekend is, behoeft van ons geene
nadere aanwijzing, wat hij hier al of niet verwachten kan. Hij voelt dan ook wel, wat
des Schrijvers meening zij met zijne verklaring, dat hij geenszins iets systhematischs
wilde ontwerpen; - ons was het Werk systhematisch genoeg; - hetgeen hij 'er bijvoegt,
dat hij niet wilde onderrigten, en nog minder verscheidene stoffen breedvoerig
ontwikkelen, laten wij gelden; voor ons bevat het dikke Boekdeel weinig leerzaams,
en waarlijk wij klagen over de kortheid niet! Des Vertalers verontschuldiging wegens
het
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stijve en gedrongene, het Hoogduitsche in de overzetting, en zijne taalfouten, om
de(n) originele(n) zin niet te verlammen, is waarlijk niet overbodig; de man vreesde
zeer, dat hij door beschaving reden geven zou om hem van vermetelheid te
beschuldigen! Een aantal plaatsen hebben wij bij het doorbladeren aangestipt, die
bijzonder onze opmerkzaamheid trokken; voor onze Lezers willen wij tot eenige
weinige ons bepalen. De Schrijver denkt, 'er is tusschen de schepping en den val
der menschen iets, misschien veel gebeurd, waarvan niets is opgeteekend, en geeft
daar iets van op, het welk hij echter voor niets meer gehouden wil hebben dan zijne
bespiegeling. Het komt hier op neder: de mensch was voortreflijker zelfs dan de
engelen; dit maakte den nijd van den Duivel gaande, die hem daarom wilde verleiden.
‘De eerste pogingen nogtans mislukten hem, hier over misnoegt, trad hij voor God,
het welk hem niettegenstaande zijn afval en zijne verstooting uit den Hemel somtijds
geoorloofd was, en nog is, vermits hij de aanklager der gelovigen is. God hield hem
nu zijne vergeefsche aanvallen op den mensch voor, en prees deszelfs
standvastigheid. De duivel andwoordde ten naasten bij zoo, als in later tijden wegens
den getrouwen Job, dat het geen kunst was getrouw te zijn, zoo lang men aan geen
verbod was onderworpen, derhalven ook geen overtreding konde plaats hebben.
God had slechts den mensch iets te verbieden; dan zoude Hij weldra zien hoe ver
zijne getrouwheid ging. Deze uitdaging des duivels moest evenredig de geregtigheid
Gods en de waardigheid des menschen beandwoord worden. Wat de vijand eischte
kon hem ligt toegestaan worden; 'er was geen gevaar bij; de mensch had
genoegzame kracht in zich getrouw te zijn en te blijven: het kwam alleen op zijnen
hem bij zijne schepping gegevenen vrijën wil aan.’ enz.
§. 24. ‘Hij was reeds in 's moeders lichaam onze dadelijke Verzoener, als onze
Verzoener werd hij geboren.’ - § 28. ‘De besnijdenis des Zoons Gods is verëerens
en aanbiddenswaardig, daardoor trad hij als mensch en plaatsvervanger der
menschen plegtig in het verbond met God, het welk hij ook onverbrekelijk houden
moest en wilde, en hij deed het alle zijne menschelij-
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ke gedachten, woorden en handelingen waren volkomen daaraan beantwoordende.
- Wanneer nu zijne geloovigen bij het onwankelbaarste voornemen, hare pligten
tegen God in volle kracht willen vervullen, doch uit zwakheid daarin terug blijven, zoo is het voor hen een overgewigtige en toereikende troost, dat de volmaakte en
onbewegelijke, en tot aan het einde standhoudende getrouwheid van Christus, in
het houden van het met God gesloten verbond, hen voor God toegerekend wordt.’
- § 75. ‘Straks na zijn kostelijk gebed, het heerlijkste onder allen, dat men ooit
gehoord of gelezen heeft, verliet Hij de zaal des Nachtmaals, verliet Jerusalem, en
betrad Gethsemane. - (Men bedenke den toestand zijns harten, op den weg daar
heen!) - Dikwijls was Hij te voren op deze plaats geweest, vol van een bang
voorgevoel, van dat geene wat Hem hier overkomen moest. Nu echter was het niet
meer slechts voorgevoel; de marteling zelve trad binnen, die folterende marteling
zijner ziele. - Ik ben niet in staat deze ellende te beschrijven, slechts dat wil ik mijn
eigen hart gaarne voorhouden, wat toch eigentlijk zijne heilige ziel in dezen
schrikvollen toestand bragt. - Ach, het was de last der gezamentlijke zonde aller
zondaren, die van Adam afgeleefd hadden, toenmaals leefden, en nog leven zouden
tot den jongsten dag. Schrikkelijke last! Deze had Hij als het Lam Gods gedragen,
van zijne ontvangenis af. Nu moest Hij ze voor den troon der beledigde geregtigheid
Gods brengen, en als borg der menschen 'er voor, zoo boeten, als of Hij zelf en
alleen alle deze zonden had begaan; zoo moest Hij daar voor genoeg doen. - Het
was de geheele toorn Gods, die alle zondaren, met alle hunne zonden verdiend
hadden.’ - § 355. ‘Op geenen weg wordt zoo veel geweend, als op den weg naar
de eeuwigheid, en geen wordt zoo dikwijls en zoo rijkelijk als het ware met tranen
bevochtigd, als het smalle pad, dat ten leven leidt.’
Sommige uitdrukkingen klinken al heel zonderling; b.v. bl. 606. ‘Hoe is het MIJN
en DIJN naar Christus zin te behandelen?’
Over het Gebed sprekende, had de Schrijver gezegd, dat Jesus Christus ook
daarom gaarne de stem der zijnen hoort, omdat het hem gelegenheid geeft, den
biddenden in het hart te antwoorden; hieromtrent geeft
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hij ons nog het volgend berigt: ‘Eeuwig zij Gods ontferming daar voor geprezen, dat
Christus, tot wien wij met alles zoo geheel gewezen zijn, in alle slechts mogelijke
betrekking, en in den volkomensten zin, onnavolgelijk is. Zoo is het ook met zijne
stemme in der geloovigen harten. Men behoeft daarbij niet te vreezen van het spoor
verleid te worden. De Duivel kan zich wel als een Engel des lichts vermommen,
maar niet als Christus; neen, zoo waar als God leeft, nooit en in geen geval. Dat is
hem voor altoos en eeuwig verboden, Hij mag alle overigen stemmen nabootsen
kunnen: de stem van Jesus zekerlijk niet. Men noemt hem wel met recht een
duizendkonstenaar, maar zoo ver reikt zijne konst toch niet. Christus stem, de stem
des goeden herders in het harte zijner Hem volgende schapen is volstrekt
onnabootselijk, en onderscheidt zich van alle andere stemmen, ook door het haar
verzellende gevoel dermate, en zoo geheel, dat ze volstrekt niet miskend worden
kan.’
‘Wie nog niet weet, wat dat zeggen wil, met den ontfermer in Geest en geloove
vertrouwelijk om te gaan, dien is dit als eene vreemde taal. Wie hem echter als arts
der zielen kent, en Hem aanhangt, die verstaat mij en bevestigt het, dat dit, wat ik
zeg, geene dweeperij maar zalige regtzinnigheid is.’ enz.
Wij verstaan waarlijk den Schrijver hier niet, en verblijden ons zeer, dat hem de
sleutelen des Hemelrijks niet zijn toevertrouwd!
Indien men dit Boek bij zijne dagelijksche huisaandacht gebruiken wil, heeft de
Schrijver het ook daartoe ingerigt, door den inhoud in 366 kleine stukjens, nagenoeg
van dezelfde grootte, af te deelen. Nu, hetgeen misschien een ander' stichten kon,
zou voor ons, en hun, die gesticht worden als wij, tijdverkwisting kunnen zijn. Wij
zouden een aantal andere Werken, bij voorb. van een' EWALD, SEILER, ROSENMULLER,
zeer veel liever voor den Huisgodsdienst aanprijzen.
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Onderwijs in den Godsdienst voor jonge lieden, door H.C. Serrurier.
In 's Hage, bij Vosmaer en Zoonen. 1806. In gr. 8vo. 64 Bl.
Wel mogen wij onze Natie gelukwenschen met het verschijnen van dit niet vertaald
geschrift; bij alle verstandigen en weldenkenden moet het ter haarer eere dienen.
Men klaagt, namelijk, dat bij veelen van de aanzienlijksten in den Lande, van den
Godsdienst weinig werks gemaakt, en haar een niet zeer gunstig hart wordt
toegedraagen. Op deeze voetstoots uitgestorte klagte ontmoeten wij hier eene
gelukkige uitzondering. Een aanzienlijk Amsterdamsch Regent, sieraad van den
Raad der Hoofdstad, de Heer SERRURIER, verledigt zich, om, ten behoeve zijner
kinderen, een kort en eenvoudig onderwijs in den Godsdienst, nevens eene breeder
ontwikkeling van het historisch gedeelte der Schriftuure, op te stellen, en door den
druk algemeen verkrijgbaar te maaken. Een man van zoo veel aanziens, uitgebreide
kunde, menigvuldige diensten, vroeg en laat, en tot op den huidigen dag nog, den
Vaderlande en zijnen medeburgeren beweezen, als zijne Excellentie de Ridder VAN
KINSBERGEN, bemoedigt den Heer SERRURIER in zijnen arbeid, en spoort hem tot de
uitgave van zijn Werkje aan. Eenige baate, hoopen en vertrouwen wij, zullen deeze
voorbeelden doen, om zommigen, die min gunstig over den Godsdienst denken,
tot staan te brengen, en te doen zien, dat uitgebreide kunde en gezond verstand
met zucht voor godsdienstige kennis en betragting, op de Openbaaring gegrond,
zich zeer wel laaten overeenbrengen. Op de Heeren KINSBERGEN en SERRURIER tog
laat zich de aantijging geenzins toepassen, dat godsdienstigheid wel eens in
zwakheid van verstand haaren grondslag heeft, als moetende zij beiden onder de
verlichtste mannen der eeuwe gerangschikt worden.
Wat voorts den inhoud van dit boekje aangaat, dezelve is doelmaatig, en naar
de vatbaarheid der daar bij belanghebbenden berekend. Het historische gedeelte
der Schriftuure, naar Recensents begrip eene hoofdvereischte in een
kinder-vraagboekje, beslaat wel het grootste vak. Leerstukken, welke het Hervormd
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Kerkgenootschap, waartoe de Heer SERRURIER behoort, bij onderscheiding
kenmerken, worden 'er niet in behandeld, maar alleen die groote en algemeene
waarheden, omtrent welke de Christenen meestal het onderling eens zijn. Ten
besluite worden de voornaamste zedepligten opgeteld, en over Doop en Avondmaal,
zonder deswegen in geschil te treeden, in 't gemeen gesproken. - Zoo veel wat
aangaat het doorgaand beloop van dit leerboekje.
Hier konde Recensent eindigen, ware het niet dat hem onder het leezen iets ware
voorgekomen, zulk een opgeklaard inzigt omtrent hetgeen in de Bijbelstudie en het
recht verstand der gewijde Schrijveren, vooral de Apostelen, moet worden in acht
genomen, dat wij ons genoopt vinden ter overneeminge van het bedoelde gedeelte.
Hetzelve behelst een antwoord op de algemeene vraag, ‘wat men bij de overweging
der ontwijffelbare leerstukken des Bijbels steeds in 't oog hebbe te houden.’ Hierop
doet de Heer SERRURIER den leerling antwoorden: ‘Dat de Bijbel in zeer
onderscheidene tijden en omstandigheden, door zeer onderscheidene personen,
en met zeer onderscheidene oogmerken is geschreven, en van welke
onderscheidene oogmerken wij niet volledig onderrigt kunnen zijn, zoo als dit
bijzonder plaats heeft met opzigt tot de brieven der Apostelen, dewijl dezelven veelal
zijn ingerigt ter beantwoording van voorstellen, 't zij schriftelijk, of bij monde aan de
Apostelen gedaan, ter bestrijding van dwalingen, en ter bestuuring van bijzondere
Gemeenten, doch welke voorstellen, dwalingen en toestanden der Gemeenten
zomtijds slechts gedeeltelijk, en zomtijds geheel niet, ter onzer kennis zijn gekomen:
en dit is ook de reden dat de Apostelen zich nu en dan schijnen tegen te spreken,
welke zwarigheid evenwel te gemakkelijker geheel vervalt, wanneer men zich daar
beneven erinnert, dat de Apostelen dikwils tegenstrijdige uitersten hadden te
bestrijden, en dus in sommige gevallen op zekere leerstellingen meer opzettelijk
moesten aandringen en blijven staan dan in andere, wanneer zij die zelfde
leerstellingen als onderstelde waarheden konden aanmerken; waarbij men verder
niet uit het oog moet verliezen de onderscheidenheid van stijl van de Apostelen
zelven, en het nog grooter en wezenlijker
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onderscheid tusschen den stijl der Oosterlingen in 't algemeen en den onzen; want,
en ter dier tijd, en ook nu nog, waren en zijn de Oosterlingen gewoon hunne
denkbeelden zeer veel sterker uit te drukken dan wij, zoo dat, indien men aan hunne
uitdrukkingen de geheele kragt der woorden wilde hegten, die wij 'er in onzen stijl
aan voegen, men niet alleen noodzakelijk andere denkbeelden zoude vormen, als
(dan) de bedoeling der Schrijveren was, en dus in groote dwalingen vervallen; maar,
door alles letterlijk op te nemen, zoude men de ongerijmdste onwaarheden staande
houden, hetwelk door veele voorbeelden ten duidelijksten is aan te toonen.’ - Op
eene vraag, ‘hoe men dan bij dit onderzoek zich te gedragen hebbe,’ volgt dit tot
antwoord: ‘dat wij, om voor alle uitersten, waartoe wij zoo gemakkelijk neigen,
bewaard te blijven, in het nasporen der ontwijffelbare leerstukken van den
geopenbaarden Godsdienst, nooit te zeer op enkele en bijzondere uitdrukkingen in
den Bijbel blijven staan, waar uit zoo veele, en nimmer eindigende, geschillen zijn
voortgekomen: maar dat wij âeze leerstukken uit den algemeenen en steeds
heerschenden geest der Bijbelsche geschriften moeten opmaken, en dat wij in de
verdere bijzonderheden elkanders welmenende overtuiging liefderijk dragen.’
Mogten deeze regels door alle Schriftuurverklaarders worden in acht genomen!

Catechismus ten gebruike van al de Kerken des Franschen Rijks.
Tweede Druk. Te Amsterdam, bij H. Gartman en J.S. van Esveldt
Holtrop. 1806. In kl. 8vo. 140 Bl.
Een breedvoerig uittreksel van, ja zelfs het uiten van ons gevoelen over, dit geschrift
achten wij geheel onnoodig, daar reeds eene tweede uitgave voorhanden, en alzoo
ook de nieuwsgierigheid van het lezend publiek meer dan overvloedig bevredigd
is. Wij wenschen echter onze Landgenooten met dezen Catechismus, nu in onze
taal, van harte geluk! De Roomschcatholijke leek wordt door denzelven volkomen
gerust gesteld, dat, bij al de meerdere vrijheid van geweten

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

60
en verdraagzaamheid, het toch wel de Roomsch-catholijke leer is, die in Frankrijk
geleeraard wordt; - de Protestantsche Kerkleeraar, gedurig aangezocht om toch de
Roomsch-catholijke stellingen vooral ook met zijne leerlingen te toetsen, vindt hier
een' gepasten leiddraad, waaroij de gewone tegenwerping: dit gelooft de
tegenwoordige Roomschgezinde niet meer, geneel en al wegvalt; - en, bedriegen
wij ons niet, dan wordt ook het zwaarmoedigste Hervormde moedertje, bij de lezing,
de ijdele vrees ten eenenmale benomen, dat hare wel onderwezene kinderen, hoe
jong dan ook, ooit den Roomschen Godsdienst met eenige overtuiging zouden
omhelzen. Bedriegen wij ons niet, zeggen wij; wij zijn Protestantsch, en wij laten
het den Roomschgezinden broeder vrij, ook hierin anders te denken.

Dissertatio inauguralis Chirurgico Medica de Praecipuis Herniis
Spuriis. Pro gradu Doctoratus publice defensa 17 Maji 1806. a
Leonardo Popta S.F. Worcumi Frisiorum, Typis Is. Verwey
expressa.
In deze welgeschrevene Akademische Verhandeling handelt de Schrijver over de
zoogenaamde voornaamste valsche of onware Breuken, bepaalt zich in de Eerste
Afdeeling tot de Waterbreuk (Hydrocele), en verdeelt dezelve in drie soorten; in het
watergezwel van het celwijs weefsel des balzaks, in dat van de schederok der ballen,
en in dat van de schederok der zaadstreng.
Over de eerste handelt hij in het Eerste Hoofdstuk, verdeelt dezelve in eene
plaatselijke ziekte, die zich alleen tot den balzak bepaalt (idiopathica), en in zoodanig
eene, welke met eene andere ziekelijke gesteldheid vergezeld gaat (symptomatica),
van welke laatste hij twee waarnemingen, als voorbeelden, uit eene verbreking van
de schederok van een der ballen en uit eene verscheuring van den pisweg
ontsproten, mededeelt. De Schrijver geeft daarop de kenteekenen op, die zoo wel
de idiopatische als symptomatische vergezellen, en besluit dit Eerste Hoofdstuk
met een overzigt en bepaling der geneeswijze van beiden, daaronder uitwendig
aangelegde geneesmiddelen en inkervingen (scarificationes) brengende.
In het Tweede Hoofdstuk bepaalt hij zich tot de Hy-
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drocele van de schederok der ballen, geeft derzelver kenteekenen en de wijze op,
hoedanig zij van andere breuken kan onderscheiden worden, gaat daarna tot de
voorzegging en geneeswijze over, dezelve in eene palliative en radicale verdeelende;
tot de eerste brengt hij de aftapping, en met betrekking tot de tweede toetst hij die
middelen, welke daartoe door onderscheidene Heelkundigen zijn aangeprezen.
Zij wordt dan verkregen,
1. Door de doorsnijding in de lengte van de schederok.
2. Door de uitroeijing van den geheelen zak.
3. Door brandmiddelen.
4. Door een seton.
5. Door aanwending van eene turunde.
6. Door inspuiting.
Bij de opgave van de wijze, op welke iedere methode in 't werk gesteld wordt, - iets,
hetgeen de Schrijver zeer naauwkeurig volvoert, - onderzoekt hij de moeijelijkheden
en nadeelen, aan welke iedere, naar zijn oordeel, op zich zelve onderhevig is; en
Recensent voelt zich gedrongen, hierbij zijne aanmerkingen en gedachten mede te
deelen.
Menigvuldig waren en zijn de verschillen der Heelkundigen omtrent de keuze der
kunstbewerking ter volkomene genezing der hydrocele; dan in zoodanige, ja in alle
Heelkundige gevallen, oordeelen wij, dat de aanwijzing van sommigen en de
verklaring van anderen, met betrekking tot het gevaar en de moeijelijkheid, niets ter
zake afdoen. Komt het in de Heelkunde niet vooral op eene zekere habitude aan?
Neemt een handig Heelmeester niet wel eens het ongemak door zulk eene methode
geheel weg, welke nogtans, bij eene naauwkeurige beschouwing, in geenen deele
voor de beste te houden zij? Toont de Schrijver dezer Verhandeling zelf niet, dat
iedere van de aangevoerde geneeswijzen ter radicale genezing hare nadeelen in
hebbe? En wie zal beslissen, welke de beste van allen zij? Moet in zulke gevallen
een beredeneerd onderzoek de keuze niet beslissen? En nu, dit in 't oog houdende,
moeten wij, na een bedaard en onpartijdig onderzoek en overzigt naar en over de
vooren nadeelen van iedere methode, besluiten, dat de geheele doorsnijding van
de schederok, welke methode door den Schrijver van bladz. 28 tot 32 beschreven
en onderzocht wordt, (schoon daarbij verklarende huicque opera-
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tione (operationi) in omni casu primas non esse dandas, (naar ons inzien, de veiligste
en zekerste manier is, om de Waterbreuk radicaal te genezen; eene manier, op
welke de kundige BELL honderd vijf-en-zestig lijders gered heeft.
De Schrijver schijnt de methode met het seton (zoo wij wél lezen) boven alle
andere te stellen, vooral dan, wanneer de Heelmeester zich verzekerd houden kan,
dat de hydrocele van de schederok der ballen aanwezig is. Wij voor ons gelooven
ook, dat deze operatie vooral in de eenvoudige en geenszins zamengestelde
hydrocele in 't werk gesteld kan worden. Vooral ook dan zou zij met het grootste
nut kunnen verrigt worden, wanneer men dat nadeel wegnemen kon, dat toch
meestal plaats grijpt, hierin bestaande, dat 'er eene sterke verettering ontstaande,
en de openingen met de snoer aangevuld zijnde, de stof alsdan geenen weg tot
ontlasting vinden kan. En dit plaats grijpende, zal men dan niet, om dezelve eenen
weg te baanen, tot eene geheele opening moeten besluiten? En nu, hoe weinig zal
dan die methode verschillen van de doorsnijding zelve?
Dat de methode, welke zich tot de inspuiting bepaalt, zijne nadeelige gevolgen
hebben kan, kunnen wij niet tegenspreken. Het is waar, dat, vooral wanneer het
gebrek zamengesteld is, onberekenbare nadeelen en verwoestingen door dezelve
kunnen worden veroorzaakt; maar de vraag is toch, of zij in eene eenvoudige
hydrocele niet van zeer veel nut zijn kan, en of men in 't algemeen zeggen mag eam
maximis premi difficultatibus (zie bladz. 68.) Recensent ten minsten, schoon voor
de geheele doorsnijding zijnde, zag verschillende gelukkige radicale genezingen
door de inspuiting met rooden wijn, en vernam uit geloofwaardige monden, dat
daardoor in Hospitalen vele radicale genezingen waren bevorderd, zonder eenige
nadeelige gevolgen.
Wat de overige methoden aangaat, stemmen wij volkomen in de bedenkingen
van den Schrijver, die nu in het Derde Hoofdstuk over de hydrocele van de schederok
van den funiculus spermaticus handelt, en zich tot de opgave van de ontleedkundige
vergelijking van dien funiculus bij de Dieren met dien van den Mensch bepaalt,
welke door den geleerden CAMPER zoo keurig verrigt is; gaat daarop tot de
beschrijving der ziekte zelve, hare oorzaken, kenteekenen, benevens tot die
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teekenen over, waardoor zij van andere breuken onderscheiden kan worden; en
geeft daarna de middelen op, door welke men haar genezen kan, daartoe, naar ons
inzien met grond, de doorsnijding in de lengte, als het radicale middel, aanprijzende.
In het Eerste Hoofdstuk van de Tweede Afdeeling bepaalt de Schrijver zich tot
de beschouwing van de Vleeschbreuk (Sarcocele), geeft de verschillende gevoelens
van onderscheidene Heelkundigen omtrent deze breuk op, en meent, volgens het
Tweede Hoofdstuk, dat dezelve in drie soorten, in eene scirrheuse, cancreuse en
sarcomateuse, verdeeld moet worden, van welke hij ieder in 't bijzonder de
beschrijving en oorzaken opgeeft; terwijl hij eindelijk in het Derde Hoofdstuk de
geneeswijze behandelt, in eene wegneming van den bal, bij de Heelkundigen onder
den naam van castratie bekend, bestaande; zijne Verhandeling besluitende met
eene Waarneming over eene gelukkige genezing eener Pisopstopping, uit eene
kneuzing van den balzak, den bilnaad en penis ontstaan, en door eene doorboring
(*)
van de pisblaas door den endeldarm, naar de methode van FLEURANT, hersteld .
Wij hadden gaarne gezien, dat de bekwame Schrijver daarbij de redenen opgegeven
had, waarom hij, in dit geval, die methode boven die van MERY, in den blaassteek
boven de schaambeenderen bestaande, verkozen hebbe. Wij, voor ons, meenen
de gegrondste redenen te hebben, om, na een onpartijdig onderzoek der
aangevoerde bedenkingen van hun, die de methode van den eersten boven die van
den laatsten verkiezen, en na eene bedaarde overweging van de tegenwerpingen,
uit de waarnemingen van den Hoogleeraar BONN, tegen die van FLEURANT, in de
meeste gevallen die van MERY boven deze te stellen; vooral dan, wanneer 'er eene
behoorlijke oprijzing van de pisblaas boven de schaambeensvereeniging plaats
heeft. De redenen zelve op te geven, waarom wij die van MERY boven die van
FLEURANT stellen, laat ons bestek niet toe.
Wij prijzen de lezing dezer Akademische Verhandeling gerustelijk aan, en meenen
dezelve eene plaats waardig naast de uitmuntende Verhandeling, over de
Waterbreuk, van den beroemden BELL.

(*)

In het Nederduitsch door den Schrijver medegedeeld in het Mengelwerk der Letteroeff. voor
1800. No. II.
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Specimen medicum inaugurale, de multiplici Emeticorum in
Medicina usu, quod publico examini submittit Fr. van der Breggen,
Corn. Fil. Lugduno-Batavus, 19 Aprilis 1806. - Over het veelvuldig
gebruik der Braakmiddelen in de Geneeskunst.
Is in eenig gedeelte der Geneeskunst het welwikkend en juist beslissend oordeel
van den Geneesheer een onmisbaar vereischte, het is zulks voornamelijk in het
gebruik der Braakmiddelen, die toch uit eigen aard als gif werken op het dierlijk
gestel, en die daarom door het zorgvuldigste beleid alleen, bij het voorschrift van
derzelver hoedanigheid en hoeveelheid, in heilzame geneesmiddelen kunnen
verkeerd worden. Een zeer belangrijk onderwerp mag het alzoo geacht worden voor
den aankomenden Geneesheer, om zich allervlijtigst toe te leggen op de kennis
van het gebruik, hetwelk daarvan kan gemaakt worden in velerleije ongesteldheden;
en eene allerwezenlijkste aanprijzing zijner geschiktheid voor de zoo gevarelijke als
weldadige kunst, aan welke hij zich toewijdt, mag het geacht worden, wanneer hij
van zijn oordeel zoo wel, als van zijne kunde, ten dezen aanzien doet blijken, bij
eene openbare proef zijner Academische oefeningen. Zulk eene proef heeft Doctor
VAN DER BREGGEN gekozen, en dezelve schijnt in Recensents oordeel zoo wel
uitgevallen, dat hij Amsterdam, alwaar VAN DER BREGGEN zich heeft nedergezet,
eenen zeer geschikten Arts durft beloven van dezen Jongman, wanneer genoegzame
eigene ervaring hem in staat stelt tot eene oordeelkundige toepassing zijner vlijtig
verzamelde kundigheden.

Het Leeven van George Washington, uit deszelfs oorspronglijke
Papieren zamengesteld door John Marshall, Opperrichter in de
Vereenigde Staaten. Uit het Engelsch. IIIde Deel. Te Haarlem, bij
A. Loosjes Pz. In gr. 8vo. 311 Bl.
Op den zelfden uitvoerigen trant, zamenstemmende met het doel des
Leevensbeschrijvers van deezen waarlijk grooten Man, waarvan wij, de voorgaande
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Deelen aankondigende, de reden hebben opgegeeven, gaat dit Werk voort . Den
loop van dit Deel, met de vermelding van eene en andere bijzonderheid, op te
geeven, is derhalven onze taak in deezen.
De groote strijd om de Vrijheid werd niet zonder tusschenkomende nederlaagen
gestreeden. Het IX H. waarmede dit Deel aanvangt, vermeldt die van den Generaal
ARNOLD op de meiren. Bij het vermelden van veele krijgsverrigtingen, slaat de
Schrijver het oog op andere voorwerpen, die, schoon van minder belang, te gewigtig
waren om voorbij te gaan. Van dien aart was het aandeel, dat de talrijke oorlogzugtige
Stammen van Wilden, die dat onafmeetelijk grondgebied, ten westen der
Vastigheden, door de Europeaanen aangelegd, bewoonen, zich uitstrekkende van
de noordlijke grenzen van Canada tot aan de Golf van Mexico, in deezen strijd
mogten neemen. Derzelver gesteldheid en betrekking tot de Engelschen
veroorzaakten WASHINGTON geene geringe beslommeringen. Hij wendde zijne
poogingen aan, niet om hun in den oorlog in te wikkelen, maar 'er hun buiten te
houden. - Sterk waren de tegenwerkingen, met welke hij te worstelen hadt, en van
dien aart, dat men, ingevolge van de Staatkunde door WASHINGTON aangepreezen,
eenige poogingen aanwendde, om de bedoelingen des vijands, die de Indiaanen
tegen de Vereenigde Staaten wapenen wilde, tegen te gaan, door een tweeduizendtal
in Americaanschen dienst te neemen. Dit slaagde bij deeze en geene Stammen;
bij andere niet; doch het Volk, in dienst der Americaanen getreeden, verliet het
Leger, wanneer men 't meest noodig hadt.
Groot was de mishandeling, die de Engelschen der Americaansche
krijgsgevangenen aandeeden; groot ook de bemoeijing van WASHINGTON, om
derzelver lot te verzagten; en deedt hij veele, schoon veelal vergeefsche, poogingen
bij het Congres, om de strenge maatregelen, in wedervergelding beraamd, af te
maanen. Men kan 's Mans verrigtingen daaromtrent niet leezen, zonder zijne
menschkunde te bewonderen.
De poogingen ter zee, door de Americaanen aangewend, deeden uitsteekenden
dienst; schoon ook van ramp

(*)

Vaderl. Letteroef. voor 1805. bl. 534. en voor 1806. bl. 434.
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op ramp beloopen. De Geschiedschrijver, tot zekere hoogte in 't verhaal der
Americaansche lotgevallen, die met de Leevensgeschiedenis zijns Helds in een zo
naauw verband staan, gekomen zijnde, maakt nu en dan eene algemeene
aanmerking. Zo schrijft hij onder andere: ‘Thans vertoonde zich het buitengewoone
tooneel van dertien onderscheidene Volkplantingen, die in den beginne geen
wetgeevend gezag hadden, en naderhand, toen zij Staaten werden,
Regeeringsbestuuren kreegen, die geheel van elkanderen afhingen; die gezamenlijk,
of door zichzelven, of door hunne afgevaardigden, eenen lastigen oorlog voerden
tegen eene der magtigste Natien des aardbodems; die legermagten op de
kostbaarste zo wel als op de gevaarlijkste wijze aanwierven; die verafgelegene
expeditien ondernamen, en eene genoegzaame, schoon geringe zeemagt, zonder
koophandel en zonder inkomen bijeenbragten. Het goed vertrouwen vervulde de
plaats van geregelde inkomsten; doch het vereischte ook al den ernst en geestdrift,
die toen in de harten der Americaanen brandde, en voor eenen tijd alle berekening
van koele en bevoordeelende voorzigtigheid ter zijde legde, om deeze plaatsvulling
daar te stellen. Het Congres vaardigde Papieren-geld uit, en verbond het goed
vertrouwen van hun, die 't zelve bijeengeroepen hadden, tot inlossing van 't zelve.’
- De geschiedenis des Papieren-gelds, daar in omloop gebragt, is keurig en leerzaam.
- Hoe veelen, uit verscheidenerlei oorzaaken, ook verflaauwden, toen de strijd
allengskens een hachlijker aanzien kreeg, was de geestgesteldheid over 't algemeen
beslissend. Alle onderhandeling met Engeland werd door de Onafhanglijk-verklaaring
op eens den bodem ingeslaagen, en 'er bleef geen andere weg tot vrede over, dan
dien men door het zwaard verkrijgen mogt. Hoe hachlijk dit ware, kan men leeren
uit de vermelding der hoofdgebreken bij het Americaansche Leger ten dien tijde, in
het slot deezes Hoofdstuks vermeld.
Dit ontvouwt het volgende X H. in 't breede. De moedbetooningen gingen nu en
dan met verlies gepaard; doch, te midden hiervan, was WASHINGTON's taal, bij de
wisseling van de krijgskans, ‘dat wij uit deeze omstandigheden de vertroosting
ontvangen om te weeten, dat de gevoelens des Volks zeer voor de Vrijheid zijn; dat
de vijand, laat hij zo onverwagt en spoedig ver-
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schijnen als hij wil, ons niet strafloos kan aanvallen.’ - Het XI H., desgelijks den
gevoerden krijg verhaalende, dient ter verdere staaving. Wij kunnen ons tot geene
bijzonderheden, hoezeer zij ons uitlokken, inlaaten. - Het XII H. stelt ons voor oogen
de genomene maatregelen om eene gemeenschap tusschen het Engelsche Leger
en deszelfs Vloot te verhinderen, 't welk hij eindelijk verkrijgt. 't Beleid en de moed
van WASHINGTON blinken hier uit.
Geen grootspraak laat de Leevensbeschrijver hooren, wanneer het XIII H. in
deezer voege aanvangt: ‘Terwijl 'er gebeurtenissen van verschillenden aart en groot
aanbelang in het Noorden voorvielen, hieldt de Generaal WASHINGTON, met eene
krijgsmagt, bestendig minder dan die des vijands, en worstelende met
opeengestapelde moeilijkheden, die uit gebrek aan wapenen, kruit en lood, kleederen
en leevensmiddelen voortvloeiden, en omringd door een volk, waarvan veelen zeer
misnoegd waren, evenwel in de Middenstaaten, zonder een aanmerkelijk verlies,
eenen hardnekkigen doch ongelijken strijd gaande.’ - De ontruiming van
Tyconderoga, hier met alle de omstandigheden vermeld, gaf een schok aan de
Vereenigde Staaten, waartoe men niet voorbereid was. Wanneer men, kort naa de
voordeeligste berigten van daar ontvangen te hebben, vernam, dus drukt zich de
Leevensbeschrijver uit, ‘dat eene plaats, aan welker verschanssingen zoo veel geld
en arbeid besteed was, die men als een sleutel van het gansche Oostlijk Departement
beschouwde, en onderstelde een guarnizoen te bevatten, ten naasten bij gelijk aan
de vijandlijke krijgsmagt, zonder een beleg ontruimd was; dat een artillerie-trein,
bestaande uit eenhonderd en acht-en-twintig stukken geschut, benevens al de
bagagie, krijgs- en mondbehoeften, of in de handen des vijands gevallen, of vernield
waren; dat het Leger, op deszelfs aftocht, was aangegreepen, verslagen en verstrooid
geworden: toen men alle deeze bijzonderheden vernam, heerschte eene groote
verwondering en verslagenheid in alle klassen van menschen, en het gedrag der
krijgsbevelhebberen werd bijna algemeen veroordeeld.’ Hoog liepen de verdenkingen
en beschuldigingen van verraad. - Op de voorstellingen van den Generaal
WASHINGTON, werd het opontbod der Officieren uitgesteld, tot den tijd, dat de staat
der zaaken zulk een maatregel zou kunnen toelaaten: en, toen
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men naderhand een naauwkeurig onderzoek deedt na het gedrag der Generaals,
werden zij van alle blaam te eenemaal vrijgesproken.
De moed en taal van WASHINGTON, in dien benarden toestand, verdient onze
vermelding. ‘Schoon,’ dus luidt het verhaal des Schrijvers, ‘de tegenwoordige staat
der zaaken in het Noorden een zeer duister aanzien hadden, ontdekte WASHINGTON
dat 'er evenwel nog één flaauwe lichtstraal doorbrak, en hij voedde steeds de hoope,
dat 'er, met behoorlijk aangewende poogingen, nog veel goeds uit de tegenwoordige
rampen kon voortvloeijen.’ - In eenen Brief aan den Generaal SCHUYLER, die te
Tyconderoga het bevel gevoerd hadt, drukt WASHINGTON zich in deezer voege uit.
‘De ontruiming van Tyconderoga en den Berg Independence is eene gebeurtenis,
die mij veel leedweezen veroorzaakt, en ten uitersten verbaasd doet staan, om dat
ik voor dezelve nog geene reden vinden kan. Deeze slag is in de daad gevoelig en
brengt ons zeer in verlegenheid. Niettegenstaande de zaaken, voor het
tegenwoordige, een donker en akelig uitzicht hebben, hoop ik echter, dat de
manmoedige tegenstand welhaast de voortgangen van den Generaal BURGOYNE
paalen zal zetten, en dat het vertrouwen op eenen gewenschten uitslag hem
maatregelen bij de hand zal doen vatten, die in de gevolgen voor ons voordeelig
zijn. Laat ons derhalven niet wanhoopen. Onze toestand heeft reeds te vooren een
donker aanzien gehad, doch is naderhand zeer verbeterd. Zoo hoop ik zal het nu
ook gebeuren. Zo 'er nieuwe zwaarigheden opkomen, moeten wij ook nieuwe
poogingen in 't werk stellen om dezelve te boven te komen, en aan de behoeften
der omstandigheden te doen evenaaren.’ Welk een bedaarde moed!
Een zamenloop van gebeurtenissen, en wel bijzonder de genomene maatregelen
van BURGOYNE, scheenen WASHINGTON reeds te doen voorzien de gebeurtenis,
welke naderhand voorviel, en hem dat plan te doen ontwerpen, het welk eerst
aanleiding gaf tot dien zamenloop van ongelukken, waarmede BURGOYNE naderhand
te worstelen hadt: althans, des berigt gekreegen hebbende, schreef hij den Generaal
SCHUYLER: ‘Ik geloof, dat het Leger van BURGOYNE vroeg of laat eenen geduchten
schok ondergaan zal; en ik houde mij overtuigd, dat de zege, die hij nu behaald
heeft, zijnen
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ondergang bewerken zal. Volgens uwe opgave schijnt hij zijn gedrag zoo in te
richten, dat van allen voor ons het gunstigste is.’ - Dit ontvouwd hebbende, besluit
hij: ‘In zulk eene gebeurtenis zou men de geledene verliezen beginnen te vergeeten,
en ten zelfden tijde eene beschouwing van eigene veiligheid opvatten, en allen
mogelijken bijstand verleenen.’
In de daad, WASHINGTON hadt, dit schrijvende, een goed doorzigt in het
toekomende. Het volgend Deel zal het ons leeren. Genoeg hebben wij van het
tegenwoordig voor ons liggende gezegd.

Verzameling van Waarneemingen omtrent de Dierkunde en
vergelijkende Ontleedkunde, gedaan in den Atlantischen Oceaan,
het binnenste van het Nieuwe Vasteland, en de Zuidzee,
geduurende de Jaaren 1799 tot 1803, door Alexander van Humboldt
en Aimé Bonpland. Uit het Fransch. Met Plaaten. Te Haarlem, bij
A. Loosjes, Pz. In gr. 4to. 44 Blz.
Bij het aankondigen van het zeer kort Uittrekzel van J.C. DELAMETHERIE, wegens de
(*)
Reis der Heeren VAN HUMBOLDT en BONPLAND , gewaagden wij van het reeds in 't
licht verschijnen der eerste Aflevering des overheerlijken Werks in het oorspronglijke,
onder den bovenstaanden Titel. Gemelde kleine Stukje, mogten wij schrijven, kon
tot eene voorbereidende Inleiding dienen tot het groot geheel, en de begeerte, om
't zelve in handen te krijgen, eer opwekken dan voldoen. De afgifte des aanvangs
verzekert ons hiervan ten vollen. Rasser, dan wij verwagt hadden, ontvingen wij
dezelve.
Voeglijk, ja noodig, is het, dat wij, deeze in handen krijgende, onze Leezers niet
onkundig laaten van 't geen de Uitgeever deezer Nederduitsche Vertaaling, wegens
dit belangrijk Werk, zijnen Landgenooten te verstaan geeft. ‘Langen tijd,’ schrijft hij,
in een Berigt, ‘heb ik in overweging gestaan, hoedanig ik de Nederduitsche Uitgave
van de Reis van HUMBOLDT en BONPLAND, op de geschiktste wijze, zoude daarstellen,
en ben eindelijk tot het besluit gekomen om in dezen

(*)

Zie onze Lett. voor 1806. bl. 72.
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den voet te volgen van de Fransche. De Reis dier Heeren is zoo eenig in hare soort,
de Waarneemingen, op dezelve gedaan, zijn zoo ten uitersten gewigtig, dat alle
derzelver bijzonderheden de aandacht van alle ware Liefhebbers der Natuurkunde
en Natuurlijke Historie verdienen. Echter onderscheiden zich dezelve in bijzondere
Klassen, en het geen b.v. den Starrekundigen aanstaat, kan deze of gene Beoefenaar
der Dier- en Plantkunde menen wel te kunnen ontberen. Intusschen behoort alles
tot de Reis van de Heeren HUMBOLDT en BONPLAND, en treedt dus onder dien
Algemeenen Titel, eveneens als het Fransch, in het licht; terwijl echter de inrigting
zoodanig gemaakt is, dat de Liefhebbers der Starre-, der Dier- en der Plantkunde,
enz. zich afzonderlijk van die gedeelten kunnen voorzien; doch ook de Liefhebbers
van het Reisverhaal, zoo het beknopte als het groote, ook niet genoodzaakt zijn,
om die Stukken, welke afzonderlijke Takken van Wetenschap betreffen, tegen hun
dank te nemen; schoon zeker de uitmuntende Waarneemingen van die groote
Reizigers wel verdienen, dat men zich van het volledig geheel voorzie. - Hoewel
men thans zeer gehecht schijnt aan het gr. 8vo. formaat, achtte ik deze Reis best
in 4to. te geven, omdat de Platen dan des te minder te lijden hebben; terwijl ik echter
voornemens ben, het Reisverhaal ook in gr. 8vo. voor des begerende verkrijgbaar
te maken. Vooral zal het 4to. formaat hun welkom zijn, die de Werken van BUFFON
over de Dieren in dit formaat bezitten.’
De Boekhandelaar LOOSJES brengt ook ter kennisse van de liefhebberen den
volledigen inhoud van de uit te geeven onderscheidene Deelen deezer Reize,
bestaande in de volgende zes Afdeelingen: I. Proeve over de Geographie der
Planten, of Natuurkundig Tafereel der Landen omtrent den Equinoctiaal, gegrond
op waarneemingen en meetingen, gedaan van den tienden graad Zuider tot den
tienden graad Noorder Breedte. - II. Verzameling van Waarneemingen omtrent de
Dierkunde en vergelijkende Ontleedkunde, gedaan op den Atlantischen Oceaan
enz., met gekleurde en ongekleurde Plaaten. - III. Beknopt Verslag der Reize na de
Keerkringen, gedaan in het binnenste van het Vasteland, in de op den Titel vermelde
jaaren. - IV. Verslag van Starrekundige Waarneemingen en Afmeetingen, gedaan
op het Nieuwe
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Vasteland. - V. Groote Reis na de Keerkringen. - VI. Plantae Equinoctiales, verzameld
te Mexico, op het Eiland Cuba, in de Provincien van Caracas, van Cumana en
Barcelona, op de Andes van Nieuw Grenada, Quito en Peru, alsmede aan de
Boorden van de Rio Nigro, de Orenoco, en de Rivier der Amazonen; met Plaaten.
Ziet daar den ganschen en veelbevattenden inhoud deezes door en door
beärbeiden Werks van Mannen, met eenen onvermoeiden geest van waarneeming
bezield. De korte Voorreden des Heeren HUMBOLDT geeft te verstaan, wat wij te
wagten hebben in de IIde boven gemelde Afdeeling, waarvan de vier eerste
Verhandelingen, hier medegedeeld, zijn van den Heere HUMBOLDT, en bestaan in
Voorleezingen, door hem, in den jaare 1804, te Parijs, bij de eerste Klasse van het
Nationaal Instituut, gedaan. Van dezelve moeten wij een bepaalder verslag doen.
De Eerste Verhandeling is over het Tongbeen en het Strottenhoofd bij de Vogels,
de Aapen en de Krokodil. De Schrijver handelt in dezelve over het Strottenhoofd en
de Lugtpijp van zommige Vogels der Keerkringen; vervolgens over het geluid der
Aapen, bijzonder over het Strottenhoofd van den Simia seniculus en zekere Sapajou,
die eene verscheidenheid schijnt van den Simia oedipus van LINNAEUS. Hij voegt
'er bij nog eenige aanmerkingen over het Tongbeen bij de Krokodillen, en de
gedeeltlijke beweeging van derzelver Tong. - Zonder de vier keurig uitgevoerde
Plaaten kunnen wij geen genoegzaam denkbeeld geeven van deeze Verhandeling;
dan, schoon blijkbaar voor Ontleedkundigen bepaald geschikt, ontmoet men, ten
opzigte van de Vogel- en Dier-soorten in dezelve betrokken, verscheide ophelderende
aanmerkingen van een algemeener aart, die voor allen weetenswaardig zijn, en
licht over die Geslachten verspreiden. Wij zullen 'er, naa deeze algemeene
aanmerking, niet op stilstaan, om plaats te bespaaren voor het verslag der volgende
Verhandelingen van eenen eenigzins algemeener aart. - Hadde men de eerste
Aflevering ten lokaas ingerigt, men zou een ander stuk vooraan gezet hebben; doch
het doel der Uitgeeveren is te edel voor zulk eene kunstenarij.
Over eene nieuwe soort van Aapen, ontdekt aan de oostlijke schuinte der Andes,
loopt de Tweede Verhandeling.
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In dezelve merkt de Heer HUMBOLDT op, dat, niettegenstaande het groot aantal
Aapen, die door de Natuurkundigen beschreeven zijn, het egter waarschijnlijk is,
dat men nog niet het tiende gedeelte kent der geenen, die in de daad bestaan. In
Africa, en zelfs in het Zuidlijk America, vindt men uitgestrekte vlakten van
tachtigduizend mijlen in het vierkant, die, tot hiertoe, door niet eenen Europeaan
bezogt zijn. Hij voegt 'er bij, dat de meest bekende Aapen, in de nieuwste en met
de grootste pragt uitgegeevene Werken, tot dus verre, nog zo onvoldoende en
onvolkomen voorgesteld zijn, dat zij, die de individus leevende gezien hebben,
dezelven bezwaarlijk in de uitgegeevene Afbeeldingen zouden herkennen. Hij staaft
deeze berispende aanmerking met voorbeelden.
Onder het groot aantal nieuwe Sapajous, welke hij gelegenheid gehad heeft, op
zijne reis na de Keerkringen, te beschrijven, verkiest hij eenen Aap uit de vlakten
van Mocoa, merkwaardig door zijne overeenkomst met den Leeuw van Africa;
waarom hij 'er den naam van Leoncito aan geeft. Deeze Aap is zeer zeldzaam, zelfs
in zijn vaderland: niet meer dan twee hadt hij 'er van kunnen te zien krijgen. Zijne
waarneemingen, daarop gedaan, deelt hij mede, en geeft 'er eene gekleurde
Afbeelding van. ‘De Leoncito, of Simia Leonina, is niet langer dan zeven of acht
duim, zonder den staart, die de lengte heeft van het lijf, mede te rekenen. Hij is een
der kleenste en fraaiste Aapen, die wij gezien hebben. Hij is leevendig, vrolijk,
speelziek, maar, gelijk de meeste der kleene Dieren, ligt vertoornd. Wanneer hij
kwaad wordt, rijst het haair van zijne keel om hoog, dat zijne gelijkheid aan den
Leeuw van Africa vermeerdert.’ De beweegingen van dit Aapje waren zo snel en
zo aanhoudend, dat de Schrijver veel moeite hadt in het afteekenen. Hem werd
verzekerd, dat de Leoncito in de hutten der Indiaanen van Mocoa, in den huislijken
staat, voortteelde.
De Derde Verhandeling betreft den Eremophilus en den Astroblepus, twee nieuwe
gestachten van de orde der Apodes. Hij vangt dezelve aan met deeze opmerking:
‘Wanneer men zich op de Cordellera de los Andes tot aan de hoogten van
tweeduizend zeshonderd Toises en zelfs daar boven begeeft, vindt men groote
Kommen en Meiren van eene aanmerkelijke uitgestrektheid. Het is
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vreemd te zien, dat, terwijl de grond aldaar nog bedekt is met een schoon vrugtbaar
groen, terwijl de bosschen vervuld zijn met Zoogdieren, en de lugt met eene groote
verscheidenheid van Vogels, het water, de meiren en rivieren, zoo weinig bewoond
wordt. De oorzaak van dit verschijnzel behoort ongetwijfeld tot de Aardklootkunde;
het behoort tot de gewigtige verborgenheden, aangaande den oorsprong en de
verhuizing der soorten. - De verbaazende Meiren, die de Stad Mexico, ter hoogte
van elfhonderd en zestig Toises, omringen, bevatten niet meer dan twee soorten
van Visschen.’ Om de twee hier beschreevene te kennen, heeft men de Afbeeldingen,
daarbij gevoegd, noodig.
Eene nieuwe soort van Pimelodus, uitgeworpen door de Vuurbergen in het Rijk
van Quito, verschaft de stoffe tot de Vierde hier voorkomende Verhandeling. Van
dit zonderling verschijnzel gaven wij voorheen reeds eenig verslag; waarom wij
(*)
thans mogen volstaan met daartoe over te wijzen .
Genoeg hebben wij bijgebragt, om, door een onopgesmukt berigt, de zo
belangrijke, zo zeer ter bevordering van nuttige kundigheden strekkende
Onderneeming, aan te prijzen bij onze Landgenooten; ten einde den Uitgeever in
staat te stellen, om het Werk, op den begonnen voet, voort te zetten. Kosten noch
moeite verklaart hij te zullen ontzien, en den prijs zo gemaatigd mogelijk te zullen
stellen. In de daad, is de prijs deezer Afleveringe daarvan een staal, dan kan men
zich veel onderrigts voor een maatigen prijs belooven. - De Vertaaler heeft zich veel
moeite gegeeven, om zijnen Landgenooten goed werk te leveren. - De Plaaten
beantwoorden ten vollen aan de beschrijving.

Lotgevallen en Ontmoetingen op eene mislukte Reize naar de Kaap
de Goede Hoop, in de Jaaren 1804, 1805 en 1806, in Brieven aan
eenen Vriend, door H. Potter. Met Plaaten. Te Haarlem, bij A.
Loosjes Pz. 1806. In gr. 8vo. 167 Bl.
Verre de meeste Zeereizen, zo die in onze eigene taal oorspronglijk geschreeven
zijn, als die wij

(*)

Zie ons Mengelwerk voor 1805. bl. 309.
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aan de vertaalpenne, in dit bij onze Landgenooten zo geliefde vak, verschuldigd
zijn, werden, gelijk zulks eigenaartig is, gedaan door Lieden, wier beroep de Zeevaard
was, en ten dienste hunner Medebevaarderen der groote Wateren, en leerzaam
onderrigt van andere reisgezinden, vervaardigd. Zeldzaam vloeiden ze uit de penne
van eenen Christen-leeraar. Zonderlinge omstandigheden moeten daartoe aanleiding
gegeeven hebben.
De Eerw. POTTER onderhoudt ons deswegen, in zijn Voorberigt, waaruit wij zullen
ontleenen, wat onze Leezers bekend maakt met de aanleiding tot het doen en het
beschrijven van deeze Zeereize.
Door den Raad der Asiatische Bezittingen werd de Eerw. POTTER, Leeraar der
Gereformeerde Gemeente te Peins, in Friesland, beroepen tot Predikant aan de
Kaap de Goede Hoop. De Oorlog, naa een zo korten Vrede weder uitgeborsten,
vertraagde zijne reis na de plaats zijns Beroeps, en maakte het derwaards trekken
met Vrouw en Kinderen onmogelijk. In 't einde deedt zich eene gelegenheid op, om
alleen derwaards te vertrekken. Van hier de Reis, in dit Boekdeeltje aanvanglijk
verhaald. ‘Het is waar,’ schrijft hij, ‘de Lotgevallen en Ontmoetingen, die ik op de
reize had, waren niet geheel vreemd of volstrekt buitengewoon; maar evenwel ook
van die natuur, dat zij op verre na niet elken reiziger, en nog minder op eene enkele
reize, overkomen; en deze, gevoegd bij mijne opmerkingen en aanteekeningen,
betreklijk de landen en plaatzen door mij bezogt, oordeelden mijne Vrienden van
dat belang, dat zij dezelve met genoegen lazen, en mij tot derzelver openlijke uitgave
aanspoorden, waartoe ik eindelijk bewilligde.’
Wij twijfelen in geenen deele, of hij zal Leezers in ruimen getale vinden, die hem
gaarne op zijne Reize vergezellen; althans wij kunnen verklaaren, dat wij dit
Boekdeeltje, 't geen een derde des geheelen Werks bevat, met zonderling genoegen
lazen. - Zeker wijkt het wel eens af van den gewoonen trant der Reisverhaalen; dan
dit is het charactermaatige des Schrijvers, en moet, bij den billijken oordeelaar, eer
aanprijzing dan minagting doen gebooren worden. De Predikant straalt 'er
veelerwegen in door; doch geen Predikant van eenen somberen stempel: gepaste
ernst wordt
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afgewisseld door aanmerkingen van een vrolijker aart, zo verre de over 't algemeen
geenzins vrolijke ontmoetingen gehengen. Welgekoozene Dichtregelen zetten
aangenaamheid bij aan deeze Brieven.
Kortlijk willen wij den Inhoud deezes Eersten Deels schetzen. De eerste Brief is
uit Leer in Nov. 1804 gedagteekend. Eigenaartig behelst dezelve het afscheid van
zijne voorige Standplaats Peins, waar hij elf jaaren gestaan, veel zuurs en zoets
gesmaakt, veel goeds en kwaads ondervonden hadt; ten opzigte van het laatste
schrijft hij, ‘verfoeilijken ondank, haatlijken laster en schandelijke verguizing
ondervonden te hebben.’ Treffend is het afscheid van de zijnen, toen hij na Leer
trok, om aldaar scheepsgelegenheid, hem opgedaan, te vinden.
De teleurstelling van een schielijk vertrek doet hem te Leer meer dan eene maand
blijven. Dit geeft hem gelegenheid, om ons met die Eemsstad, in den tweeden
Brieve, nader bekend te maaken. Een derde Brief geeft eene gansche afwisseling;
daar de gelegenheid zich opdeedt, om nogmaals een Landreisje te doen, over
Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland, na den Haag, en van daar te land
weder terug na Oostfriesland. Bij zijne wederkomst was de scheepsgelegenheid
daar; en geeft hij berigt van Schip en Tochtgenooten. Dan verlaat hij Leer niet,
zonder ons, in den vierden Brieve, die plaats en omliggende nader te doen kennen.
- Wij moeten hier iets afschrijven. ‘Gij vraagt mij, mijn Vriend! in uwen laatsten, wat
ik denk van de Oostvriezen? en of mij de ommegang met hun wel bevalt? Ik ben
niet lang genoeg in dit land geweest, om u eene schets van het karakter des
Oostvrieschen Volks te kunnen geeven; doch voor zo verre ik de inwoonders deezes
lands bij ondervinding kenne, moet ik zeggen, dat ik ze vriendelijk, gedienstig,
onopgesmukt, gul, menschlievend en veelal opregt vinde; en dus kan het niet anders,
mijn Vriend! of de ommegang met dit volk moet mij wel bevallen, of ik zou niet weeten
hoe ik de menschen wenschen zou. - De gewoone en dagelijksche manier van
leeven komt het meeste overeen met die van de Provincie Groningen: alleen op
feesten en plegtige zamenkomsten haalen zij zeer breed uit, en vertoonen weinig
minder, dan eene Engelsche rijkheid en overvloed op hunne tafels, in de
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menigte en verschillende soorten van spijs en drank. Vooral wordt 'er de wijn niet
gespaard; men drinkt meest goeden Bourdeauxen wijn onder het eeten, dan volgt
de Portwijn, en dan rijkelijk Champagne, waarmede de maaltijd beslooten wordt.
Zij zijn liefhebbers, bij zulke gelegenheden, als zij hunne vrienden onthaalen, van
lang aan tafel te zitten, rijkelijk te eeten van de geduurig afwisselende schotels, en
veel te drinken. Meermaals is het mij gebeurd, dat ik, in zulk een vriendenkring, 's
avonds ten zeven of acht uuren aan tafel ging, en 's morgens ten vijf of zes uuren
eerst wederom van dezelve opstond. - Zo lang ik hier geweest ben, heb ik
menigvuldige gelegenheid gehad op te merken, dat men hier zeer genegen is eenen
vreemdeling vermaak aan te doen, hem te regt te helpen, en hem het leeven zo
aangenaam te maaken als mogelijk is.’
Het tooneel van 's Schrijvers bespiegelingen verandert. Leer wordt voor Embden,
en die Stad voor het Schip verwisseld: dit vermeldt ons de vijfde Brief, men veele
juist geplaatste bedenkingen. - In den zesden Brief, van boord geschreeven, vangt
de Zeereis aan, met zee-ontmoetingen en het zeemans leeven, zo vreemd voor
onzen Reiziger; dan hij weet 'er zich naar te schikken. - Hoe aandoenlijk was voor
hem het laatste gezigt van een Vaderlandschen tooren! hoe leevendig beschrijft hij
een storm, en de aandoeningen, welke bij denzelven zijne geheele ziel vervulden!
De bedaarde storm doet hem over 't gezigt der Engelsche kusten uitweiden.
De zevende Brief is in de Spaansche Zee geschreeven. Deeze geeft hem
gelegenheid tot opwekkende bespiegelingen. Hij predikt, des verzogt, op Zondag
voor zijne Reisgenooten en Medeschepelingen. - Afwisselend is de achtste Brief,
vermeldende het voorbijgevaaren Madera, Porto Sancto, de Canarische Eilanden,
de Piek van Teneriffe; ontmoeting van een Kaper, die gelukkig afliep. POTTER's
avondbespiegelingen op zee zijn zeer gepast en schoon. - In den negenden Brief
verandert 's Reizigers lot, daar zij op de reize gestopt en door een Engelsch
Oorlogschip genomen worden, en met een schriklijk onweer worstelen, met veel
aandoening beschreeven.
Naa dit onweer ging de reis voorspoedig; zij pas-
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seerden de Linie. Bekend is het, dat bij meest alle Volken te dier gelegenheid aan
scheepsboord eene Plegtigheid plaats grijpt. POTTER beschrijft die aan boord des
Schips, waarop hij zich bevondt, in deezer voege, in den tienden Brieve. ‘Indien 'er
op het schip persoonen aan boord zijn, die de Linie nooit zijn gepasseerd, zijn deeze,
volgens dat oude Zeegebruik, verpligt zich te laaten doopen en scheeren; of, zich
niet aan die plegtigheid onderwerpende, dan eene andere offerande aan den Zeegod
Neptunus toe te brengen. Niemand wordt daar van uitgezonderd. De matroozen,
die de uitvoerders van dit bedrijf zijn, benoemen twee van de leelijkste, of die zij tot
het speelen van deeze rol het geschiktste oordeelen, uit hun midden, om de
persoonen van den Zeegod Neptunus en zijne vrouw te verbeelden, waarbij dan
nog eenige lijftrawanten gevoegd worden. Deeze hooge persoonen worden
vervolgens zo afschuwelijk opgekleed en besmeerd, als gij u met mogelijkheid kunt
voorstellen. Dus opgesierd, zet men ze op een praalwagen, zijnde doorgaans een
affuit van een kanon, of iets dergelijks, en worden op denzelven zeer prachtig het
dek rondgereeden. Vervolgens worden de persoonen, die onder de verpligting van
te moeten offeren liggen, van den oppersten af tot den jongsten en laagsten,
opgeroepen, om voor den Zeegod, die aangekondigd wordt als uit de diepte der
wateren te zijn opgekomen, te verschijnen, ten einde hem eene behoorlijke hulde
te bewijzen. Men verschijnt voor den monstreuzen Zeegod. - Een van zijne bedienden
vraagt, of men de Linie gepasseerd is, of niet; en zo niet, of men dan genegen is,
dien God der Wateren de verschuldigde hulde te bewijzen, en zich ten dien einde
te laaten scheeren en doopen: waarop men dan gemeenlijk antwoordt, dat men
zich niet gaarne aan zulk eene plegtigheid onderwerpt, maar niet ongenegen is,
den Zeegod eene andere en zeker meer behaagende offerande, als een bewijs van
hulde, toe te brengen, en wel eene, zo als gij gemaklijk denken kunt, van wijn,
brandewijn, enz. En zo gaat dit onderzoek van den een tot den anderen, tot dat de
beurt aan de matroozen gekomen is, die zich, veelal niet in staat zijnde om eene
andere offerande te offeren, aan de doopplegtigheid moeten onderwerpen. - Tot
dat einde is voor op het dek eene kuip met water geplaatst, en een pot met zwartzel
en vet onder elkaêr ge-
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mengd, terwijl Neptunus zelf het scheermes, vooraf daartoe gemaakt van een
verroesten ijzeren uitgetakten hoepel, op zijde heeft. De Zeegod en zijne vrouw
begeeven zich met hunne koets naar het daartoe bestemde doop- en scheer-huis:
de doopeling gaat in de kuip met water, wordt ingezeept met het zwarte smeerzel,
en dan geschooren door een der lijftrawanten, welke verrigting voor den lijder niet
heel gemaklijk toegaat, en dan wordt hij ten besluite overstort met emmers vol
zeewater, zo dat hij van het hoofd tot de voeten druipt van zout water en zwartzel;
en zo gaat dit van den eenen tot den anderen, tot dat de geheele plegtigheid
beslooten wordt met water te werpen op elk, dien men maar treffen kan: dan worden
de beloofde offergeschenken opgehaald, en vervolgens de avond in algemeene
vreugde en vrolijkheid doorgebragt.’
Met eene plegtigheid van eenen anderen aart vangt de elfde Brief aan; het vieren
van Sint Jan, Patroon der Vrijmetzelaaren. Verscheide der Scheepsgenooten waren
Leden van die Societeit; de Schrijver behoorde 'er niet toe. Dit geeft hem aanleiding,
om den Vriend, aan wien hij schrijft, een voorstander der Vrijmetzelaaren, des te
onderhouden, en zijne bedenkingen over dit Lidmaatschap mede te deelen. - De
hoop, om van de Engelschen weder vrijgelaaten te zullen worden, verdwijnt. Het
Schip wordt op het sleeptouw genomen, en komt daardoor in een lastigen en
gevaarlijken toestand.
Deeze verbetert niet, wanneer het Engelsche Oorlogschip, om op andere schepen,
die in 't gezigt waren, te jaagen, het Schip aan zich zelve overliet. Dit, en de
kommervolle toestand, daaruit gebooren, is de inhoud van den twaalfden Brief. Zij
krijgen gebrek aan water en gekookte spijze; schoon het regende, konden zij geen
dan zout water vangen, daar alles zo ziltig aan boord was: dan hij beurt zich op, en
troost zich met de beste troostgronden, uit den Godsdienst ontleend; ten slot
schrijvende: ‘ô Mijn Vriend! het is mij thans zo ruim om 't hart; angstige, pijnlijke
vooruitzigten en bekommeringen kwellen mij in 't geheel niet; ik ben zo gelaaten,
zo gerust, zo wel te vrede in mijn lot, als ik ooit was. Bulderende stormen, vliegende
winden, hemelhooge golven, snelschietende bliksemstraalen en kraakende donders
maaken mij niet meer ver-
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vaard, maar vervullen mij veeleer met een diep ontzag en stillen eerbied voor, en
onwankelbaar vertrouwen op dat goedertieren Weezen, dat in de hoogte en in de
diepte heerscht, met eene almagt, wijsheid en goedheid, die geene paalen kent. - ô Het ga dan zo het ga, dat gevoel, dat ondervind ik.’ Daadlijk genot van een gunstig vooruitzigt doet hem den laatsten Brief deezes
Deels aanvangen: ‘ô Mijn Vriend! u te beschrijven 't geen ik thans gevoel, is mij
onmogelijk - mijne gewaarwordingen zijn te veel en te sterk, om ze geregeld op het
papier te kunnen brengen. Ons lijden heeft een einde; het is niet meer op eene
ongestuime zee, geslingerd door stormen en onweders - worstelende met gebrek,
gefolterd door de akeligste vooruitzigten, dat ik deeze letteren voor u schrijve; maar
op eene veilige, voor alle winden gedekte reede; bij het streelend vooruitzigt van
nu eens uit te rusten van zo veel kwelling en verdriet, mij nu eens te ververschen;
en in het verrukkend schilderagtig gezigt van eene fraaije stad, hooge bergen,
groene boomen en aanlachende velden.’ - Hij bevondt zich in de Baai van St. Helena.
Wij zien de beschrijving van St. Helena, met verdere Reisontmoetingen, in het
tweede Deeltje te gemoet. Geen onbevallig gezigtje van de Stad en Haven van St.
Helena siert dit Deeltje, benevens het Silhouet des Schrijvers op den gegraveerden
Titel.

Landreis door Griekenland, met name den Peloponnesus, naar
Konstantinopel, Albanien, en andere gedeelten des Turkschen
Rijks. Door F.H.C.L. Pouqueville, Med. Doctor, enz. gedaan in
1798-1801. Iste Deel.
(Vervolg.)

Morea, waarin oudtijds 111 Steden bloeiden, wordt nu begroot op vierhonderd en
negentienduizend Inwoonders, als 400,000 Grieken, 15,000 Turken, voorts Jooden.
Het Landsbestuur, hebben wij gezegd, is den Pacha en 24 hem onderhoorige Codja
Bachis toebetrouwd. Behalven de landtax, betaalt 'er een iegelijk, die geen Turk,
en boven de 12 jaaren oud is, zeker hoofdgeld (of caratch) ter waarde van omstreeks
3 gulden; en eene derde belasting, of meubelgeld, die zich over de voortbrengfels
der nijverheid en de huizen uitstrekt, en zo willekeurig geheven wordt, dat de
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Grieken dezelve op ¼ van hunne zuivere winst berekenen. Nog trekken de Pachaas
hunne inkomsten bij de aanstelling van een nieuwen Kerkvoogd, en is daar de
Geestelijkheid verdeeld in Metropolitaanen, Aartsbisschoppen, en Bisschoppen.
Inzonderheid worden de Grieken onderdrukt en mishandeld door de knevelaarij van
hunne eigen Landgenooten, de Codja Bachis, doorgaans de laagste en
verachtelijkste handlangers van de Landvoogden des Sultans, die hun wangedrag
op hunne beurt door de vingeren zien: en zodanig is daar de slordigheid van het
despotiek bestuur, dat het op Regeeringloosheid uitloope, de ouderdom en nijverheid
zelve blootstaan voor den euvelmoed van jonge en baldaadige Turken, en de
rampzalige Griek dagelijks van deezen, gelijk een slaaf, geteisterd en geslaagen
worde. Wij gaan den deerlijken en armhartigen toestand van de Turksche Krijgsmagt,
als welbekend, met stilzwijgen voorbij: alleen dat dezelve eerder tot geessels dan
wel verdeedigers des Lands geschikt zijn, laat zich opmaaken uit den volgenden
karactertrek van POUQUEVILLE, die hun teekent, als
(Féroces dans les champs, tremblans dans les batailles.)
Vermetel binnen 's muurs, maar bevend in den slag.

Tusschen de lasteringen van den Gel. PAUW, en de vleiende vooringenomenheid
van den Heeree GUYS, kiest onze Schrijver; ten aanzien van de Grieken, wijzelijk
den middenweg. De Moreërs (zegt hij) zijn sterk gespierd, en hun voorkomen is vol
van uitdrukking, maar door de slavernij verbasterd. Doorgaans is hun omgang
geestig, doch zij zijn geveinsd, listig, verwaand, praatziek, en daarbij leugenachtig,
ja meineedig. Zij hellen tot wellust, - hunne taal vloeit over van beelden en
gelijkenissen, - veel hebben zij den mond vol van Vrijheidsmin, maar zij kennen
haare waarde niet, en zouden bij eene omwenteling blootelijk de zegepraal beoogen
van hunnen Godsdienst. Zij haaten de Christenen, die het gezag van den Paus
erkennen, sterker dan wel de Turken. - Hunne Vrouwen verdienen doorgaans den
prijs der schoonheid, en misschien ook dien der deugd. Althans hoe dom anders
en verwaareloosd in haare opvoeding, steeken zij zeer tot haar voordeel af bij de
Turksche, verbasterd door veelwijverij en de gruwelen van daar oorsprongelijk, die
zich, op het voorbeeld van het Serail des Sultans, over de sexe ook in dit Wingewest
verspreiden. - Wie met de aloude Grieken niet onbekend is, en den tegenwoordigen
staat van domheid gadeslaat, waarin die van Morea gedompeld zijn, zal zich kwalijk
verwonderen, dat 'er een ijsselijk bijgeloof
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heersche, het welk tot belagchelijke grillen overslaat en den Volksgeest boeit.
Zogenaamde Heidens worden vooral bij de jongeren der sexe en gehuwde vrouwen
geraadpleegd, en geweldig vreest men 'er voor het kwaade oog, den Ahrimanes
der Oosterlingen, of boozen geest. Uit veele staaltjes voeren wij een enkel aan.
‘Wanneer men onder 't prijzen van een kind, of iets anders, zorg draagt van knoslook
te spreeken, of te spuwen, dan is aanstonds de Booze geketend en de kracht der
betovering verbroken.’ POLYPHEMUS, de Siciliaansche Cyclops, bij THEOCRITUS, was
(*)
reeds met deezen vreemden waan doortrokken . En, gelijk men altoos zich zocht
te hoeden voor woorden van kwaade beduidenis, zo zal men niemand, als bij ons,
verwenschen, met te zeggen: haal u de Duivel! maar liever aan dien vloek dusdanige
omschrijving geeven: ‘dat hij, die wijd en breed van hier is, u met zich neeme!’ - De
opvoeding bij de Grieken is zeer gebrekkig, en bepaalt zich meest tot
ligchaamsoefening. Hunne spelen, althans de worsteling en schijfworp, trekken nog
duidelijk naar die der Ouden: de onderscheiden Volksaard in de Gewesten van
Morea geeft vooral aan den dans, waarop zij zeer verslingerd zijn, eene meer of
min krijgshaftige, wreede en woeste gedaante: in de huizen van den wellust treft
men daarentegen die dartelheid van beweegingen nog aan, die alle zedigheid kwetst,
en van HORATIUS (onder den naam van Motus Ionici) voorlange gegispt wierd.
Liefhebbers zijn zij ook nog van gezangen, dichtkunde, spreuken, en de oefening
van hun vernuft; dan in hoeverre moet niet ten deezen het nageslacht onderdoen
voor zijne hoogberoemde Voorzaaten! - Bejammerenswaardig bovenal is de toestand
van den Griekschen Godsdienst in dit Land Slechts de hoogere Geestelijkheid is
eenigzins meer en beter verlicht; maar de laagere, en met naame de Papaas, zijn
laag, hebzuchtig, jammerlijk dom, geheel onweetend, en vol van ondeugd en
bijgeloof. Het Volk hangt dus onder zulke geleiders alleen gewigt aan plegtig Kerken Feestgebaar, onderhoudt zijne vasten met

(*)

Idull. VI. 39 & 40. - Alwaar POLYPHEMUS, na het prijzen van zijne ligchaamsschoonheid,
voortgaat te zeggen:

Ω῾ς μὴ βαςκαγθῶ δὲ, τϱὶς ὲις ἐμὸν ἔπτυσα κόλπον,
Ταῦτα γὰϱ ἁ γϱαἰα με Κοτυτταϱὶς ἐξεδιδαξεν.
‘Tunc ego ne caperer propriae subimagine formae,
Ter secreta sinus tetigi sputamine nostri:
Sicut anus docuit nos ista Cocyttaris olim.’
Ex versione EOB, HESSI.
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de uiterste en overgedreeven strengheid, en bekomt voor meet of minder geld, naar
dat de gierigheid der Papaas zich laat verzadigen, den aflaat voor zonden, de
echtscheiding, het duivelbannen, alles, met één woord, waarover bedrog en
huigchelaarij zich een ingebeeld gezag of vermogen wisten toe te eigenen bij eene
steekeblinde menigte. De Huwelijken en Lijkplegtigheden worden verrigt met groote
staatzij. Bij de Bruiloft, Vastenavond, en andere Feesten, mangelt het aan luidruchtig
vermaak en onmaatigheid niet: en ter gelegenheid van Begraafenissen heeft men
nog het gemaakt vertoon van droefheid en geween van daartoe, als van ouds,
gehuurde klaagvrouwen. Verders, daar bijgeloof en slaafsche onderdrukking zo
groote hinderpaalen in den weg stellen tegen het versieren van den geest met nutte
kennis en weetenschap, bevindt zich eigenaardig Morea ten deezen aanzien in zeer
ongunstigen toestand; en eenige nieuwere Fransche schriften, in de Landtaal
overgezet, koesteren alleen voor het vervolg een flaauwe hoop op meerdere
verlichting. Hunne pleitzucht en de inhaaligheid der Rechtbanken bewaarheidt
geduuriglijk LAFONTAINE's beruchte Fabel van de Pleiters en den Oester. Hunne
Geneeskunde is in handen van vreemde gelukzoekers en slordige kwakzalvers.
Leed doet het ons, dat wij hier onzen Schrijver niet vergezellen kunnen in zijne
keurige bijdraage omtrent de Landziekten, en de navorsching van derzelver
voornaamere oorzaaken in de luchtsgesteltenis en levenswijze der Inwoonders.
Omtrent de Pest en aansteekende ziekten, merkt hij onder anderen op, dat de
besmetting en hevigheid van haare woede verergert door de bijgeloovige vreeze
en fellen volksangst voor die plaage; daar schrik alleen, zijns oordeels, en naar dat
van de Heeren HELMOND en GAUBIUS, vermogende is, om veelen de pest zelve op
het lijf te jaagen. Ook moeten wij onaangeroerd laaten, wat wij anders met ongemeen
genoegen lazen, omtrent de bronnen van welvaart in Morea, rijk in menigerleie
voortbrengselen van den grond; waar overvloed is aan kudden en driften van vee,
aan vogelen en wild; waar bosschen de bergen versieren, geboomte, heesters en
geurige kruiden, of moes en graan van onderscheiden aard voorhanden is; waar
olij, wijn, en melk en honig vloeit, en bovendien de zeeboezems en wateren ter
vischvangst uitlokken. Nogtans is daar de akkerbouw, en het toezicht op rivieren
en haar' loop, te zeer verwaareloosd, kwijnt 'er de handel, en mangelt het, in zo
gezegend een Land, aan kundige en wel ervaaren arbeiders voor menigerlei
handwerk. Kortom, alles draagt in den Peloponnesus blijk, hoezeer voornaamelijk
de Regeeringsvorm den Volksgeest ten onder houde, en hinderlijk zij dat dit Gewest
niet wederkeere tot zijnen voorigen bloei.
Nog hebben wij onzen Reiziger te vergezellen bij zijnen
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laatsten togt door dit Schierëiland, en wel naar deszelfs oostelijken hoek, of Argolis,
waarna hij te regt gezegd mag worden Morea over en weder te hebben doorgekruisd.
Hij bespaarde hiervan het verslag, om ten slot te dienen van dit Deel, en zulks met
alle rede. Na een verblijf immers van 7 maanden alhier, moest hij, opontboden van
den Sultan, en onder geleide van Albaneezen, Tripolitza verlaaten. Met zijne
reisgenooten zette hij den 30 Maij 1799 op weg tusschen de bergen Artemisius en
Parthenius door, togen zij Argolis in tot op Naupli di Romania. Behalven hetgeen
hij hier merkwaardigs, omtrent Lerna, Argos, Mycene en het Nemeische woud, en
andere voorwerpen, of ontmoetingen op reis, heeft aangeteekend, gewaagt hij van
een grootsch gedenkstuk der oudheid, welk thans den naam draagt van strata
Halilbey. Het is ‘een verbaazend groote trap, die, met treden van ruw zwartachtig
marmer, langs een' steilen bergrug naar beneden leidt, aan de kanten steenen
leeningen heeft, en met hoeken loopt, gelijk in de Alpen en Pyreneën, zoodat zij (de
Reizigers) vooruit zijnde, een gedeelte der karavane als boven hun hoofd zagen
zweven.’ Te Naupli, welke sterkte en voornaame stad POUQUEVILLE breedvoerig
beschrijft, wierd hij met de zijnen beleefdelijk door den Franschen Handelcommissaris
geherbergd; en juist dit goed onthaal verbitterde daarna het scheiden en hun lot,
wanneer zij op den 4 Junij aan boord gingen, en op nieuws de hardheid van hun
Krijgsgevangenschap bij de Turken ondervinden moesten op den Zeetogt door den
Archipel en Dardanellen naar Konstantinopel, alwaar men hun, (den 16 Junij)
aangekomen, daadelijk in het Kasteel der Zeven Torens opsloot.
Na dit hoofdzaakelijk overzicht deezer wijsgeerige Landreize, die door nieuwigheid,
verscheidenheid, en gewigt van zaaken, zich bij veelen ter leezinge aanprijst, achten
wij het overbodig, uit te weiden in den lof van dit Werk, als ware het niet blijkbaar,
dat zich de arbeid van POUQUEVILLE boven het gros van gelijknaamige schriften
verheft. Liever betuigen wij onzen dank aan den kundigen Vertaaler, die dit geschenk
ons levert, en daarbij zijnen smaak, en beleezenheid in de Ouden, vereerend aan
den dag legt. Men achte het dus geenzins tot verkleening der innerlijke waarde van
deeze lettervrucht gezegd te zijn, wanneer wij ons hier eene enkele aanmerking
(*)
verooreloven, het minder gewigtige hieronder

(*)

Behalven de onnaauwkeurigheid, door ons vermeld in eene voorige Noot, twijfelen wij zeer
aan de echtheid der aangehaalde plaats uit de Andria van TERENTIUS, Ecce tibi dono quinque.
(Zie bl. 224.) Wij herinneren ons ten minsten die woorden niet, en hebben dezelve bij gezegden
Latijnschen Schrijver ook bij naziening niet weeten te vinden. Mogelijk echter zal de Vertaaler
in staat zijn, bij de uitgave eens volgenden Deels, ons hierover inlichting te geeven. - Zonderling
is het, dat in dit Werk, in LI Hoofdstukken verdeeld, en op de Lijst en in den Tekst, Hoofdst.
XLIII ontbreeke. - Ongetwijfeld schuilt 'er een misslag op bl. 435, alwaar POUQUEVILLE zegt,
dat zij, omstreeks Tine (of Tenos) den Monnik van Andros voorbijgezeild, en naar Chios den
steven wendende, ‘Samos ten Zuiden en op aanmerkelijken afstand zagen.’ Intusschen is
dit Eiland Samos niet meer dan ten Zuidoosten van Chios afgelegen; en daar zij alleen
derwaarts koersten, zal daar ter plaatze ten Oosten, of Oost ten Zuiden, naar onze gissing,
moeten geleezen worden. - Wij beroepen ons op de Landkaarten van den Archipel.
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aanwijzen. Wij oordeelen tog dat de Schrijver in zijn Reisverhaal niet genoeg met
onderscheidinge opgeeft, wat hijzelve als ooggetuige gezien en uit eigen
waarneemingen heeft opgemaakt, en wat hij daarentegen uit de berigten van
anderen, laat het zijn op de plaats zelve, ontleende. Die verwarring der gronden
van weetenschap mishaagde ons, die, zonder juist de naauwkeurigheid van
POUQUEVILLE in het navorschen en toetzen van het gezag der opgegeeven stukken
te wantrouwen, gaarne nogtans voor onszelven oordeelen, en gewoon zijn in éénen
Ooggetuige meer gewigt te stellen, dan in veelen der Reizigers, die op hooren
zeggen zich verlaaten. - Voorts doet het ons leed, dat wij onzen Landgenoot, wiens
welbedreeven hand en pen tot het vertaalen ons ten vollen gebleeken is, van
overhaasting in zijnen arbeid niet mogen vrijpleiten. Daaraan toch willen wij liefst
eene en andere taalfout, en Fransche of voor ons duistere spreekmanieren,
(*)
toekennen, die wij, de voornaamsten althans, in eene kleene lijst hier bijvoegen .
Hij moge zich daarvoor hoeden onder

(*)

Omtrent de spelling verooreloven wij ons noode bedenkingen te opperen, die ligt naar vitterije
zweemen; echter twijfelen wij, of zich de Vertaaler verdeedigen kan, wegens het gebruik der
d aan het einde van jagd, venatio, en in den 3den persoon des tegenwoordigen tijds van
werkwoorden, die deeze letter niet hebben in de onbepaalde wijze (of infinitivus) als gevoelen,
verbitteren, enz. Maar vreemd klonk ons in de ooren het woord kreidaarde op bl. 406; de
meening zal toch krijtaarde zijn? - Omtrent de geslachten der naamwoorden is ook de Vertaaler
verre van naauwkeurig te zijn; zulks blijkt reeds uit onze aanhaalingen, en konden wij door
andere voorbeelden toonen. Doch geheel mag het voor eenen Man van letteren niet door
den beugel, dat hij op bl. 219 de oude Sibillen, of bl. 422 Vrouwen manlijk maakt, en zulke
grove taalfouten schrijft, als eenen iegelijk in het oog moeten vallen, en wij juist hierom minder
bedekken. - Wij mogen insgelijks de Gallicismen, en andere kwalijk verstaanbaare
uitdrukkingen, met stilzwijgen niet voorbijgaan, of moeten onopgemerkt althans geenzins
gehengen, dat Vertaalers onze moederspraak misvormen. Ziet hier dan 't een en ander.
Levenslange Ambtenaars. - Bl. 75. ‘Het water der bron ontleden, ten einde 'er in het baden
als anderzins gebruik van te maaken.’ Zo hier op eene Chemische proeve gedoeld wordt,
hadden wij liever, duidelijkheidshalve, gezien, dat men scheidkundig onderzoeken bij voorkeuze
vertaald had. - Bl. 136. onwillekeurig voor onwillige traanen. - Bl. 288. ‘het getal der roovers
beliep zich (se monta, beliep) tot dertig.’ - Bl. 300. ‘heeft zich een Griek gevonden’ (s'a trouvé
un Grec) voor, werd 'er een Griek gevonden. - Bl. 305. ‘Men geeft zich antwoord,’ voor, men
antwoordt, of men geeft zich ten antwoord. - Bl. 307 en bl. 426. ‘De bosschen behelzen veele
herten,’ en, ‘rotzen, welke veel geschut behelzen’ (contiennent). Bevatten, of eene omschrijving,
zoude hier beter vallen. - De woorden, eindelijk, verouderen voor verouden, en uitwademen
voor uitwaassemen, op bl. 357 en 416, zouden wij liefst onder de drukfouten rangschikken;
meenende genoeg aangevoerd te hebben ten bewijze, dat de onbekende Vertaaler zijnen
arbeid met te veel verhaasting volbragt heeft.
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het beärbeiden der twee nog overige Deelen, waarna wij zeer verlangende zijn.

Leijden in hare Ramp, op den 12 Januarij 1807. Door J. Roemer.
Te Leijden, bij de Gebroeders Murray, Herdingh en du Mortier.
1807. In gr. 8vo. 93 Bl.
Zoo veel spoeds als de Schrijver in het zamenstellen, hebben de Uitgeevers van
dit Werkje met het drukken en verspreiden gemaakt. Gelijken dank zullen beiden
daarmede bij veelen onzer Landgenooten behaald hebben, bij wien, zoo dra hun
het algemeen gerugt wegens Leijdens rampzalig ongeval ter oore was gekomen,
straks de wensch om een eenigzins uitvoerig narigt, raakende de bijzonderheden,
zal ontstaan zijn. Eenige voldoening daaromtrent konden de Nieuwstijdingen
opleveren, doch, egter, slegts stukswijze en gedeeltelijk. Wat het Werk van ROEMER
aangaat, hoewel het, zoo als hij zelve in het Voorberigt erkent, niet zodanig is
geschreeven ‘als hij in kalme dagen gaarne zoude hebben willen schrijven,’ twijfelen
wij, egter, geenzins, of het zal met vrij algemeen genoegen ontvangen worden, zoo
om de wijze van voordragt over 't geheel genomen, als om zijne naauwkeurigheid,
waaraan wij zeer gunstige getuigenis hebben hooren geeven; terwijl de nu en dan
zwellende stijl de geestdrift verkondigt, van welke de Schrijver onder het opstellen
wierdt bezield. ‘Niet zoo onverwachts (zoo vangt het verhaal aan) vliegt de bliksem
door de lucht, gevolgd door den schrikkelijksten donder, als op Maandag den 12
Januarij, des namiddags kwartier over vier uren, de hemel eensklaps in volle vlam
geraakte, die terstond door den vervaarlijksten slag werd gevolgd, welke de aarde
uit hare naven dreigde te stooten, en algemeenen schrik en verwoesting verspreidde
- een slag, welke allerontzettendst klonk in de ooren der bewoners van Leijden, en
daardoor, toen zij in de omliggende plaatsen, ja zelfs te Utrecht, Zwol en Amsterdam
gehoord werd, reeds de schrikkelijkste verwoesting van bijna
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een derde gedeelte der Stad had aangeregt.’ (In het nabuurig Katwijk, egter, werd
de slag in 't geheel niet gehoord.) De oorzaak der ramp was het springen van een
Kraakschip, toebehoorende aan ADAM VAN SCHIE, het welk, buiten Amsterdam, aan
Ouderkerk, bij den Kruidmolen van HASSELAAR, met 37000 ponden buskruid belaaden,
door Leijden moest passeeren, en reeds 's morgens ten half tien uure in het
Rapenburg, tusschen de Koepoorts- en St. Jakobs-grachten, zijne touwen hadt
vastgemaakt; wordende de oorzaak van het springen van het schip door zommigen
toegeschreeven aan het booren in een der kruidvaatjes, met oogmerk om daaruit
iets te vervreemden, door anderen aan het in brand vliegen van spek, welk de
knegts, bij des Schippers afweezigheid, zouden gebraaden hebben. Ondoenlijk is
het ons, uit hoofde van ons bepaald bestek, van het verhaal een doorloopend verslag
te geeven. Gelijk op ons, zoo zullen ook op de Leezers gemengde aandoeningen
komen indringen: deels van inwendige blijdschap over het betoon van
hulpvaardigheid, zoo door den Koning als andere menschenvrienden uit verscheiden
Steden geoeffend, alle welken het karakter onzer Natie tot eere verstrekken; deels
van grievend hartenleed over de tooneelen van verwoesting en menschelijke ellende,
die op en in den omtrek, ja zelfs op een aanmerkelijken afstand van het Rapenburg,
geopend waren, hier van deerlijk gehavende of in puinhoopen veranderde wooningen,
ginds van geknotte, verminkte en jammerlijk gesmoorde en omgekomene
menschelijke lichaamen.
Daar wij tot geene bijzonderheden kunnen afdaalen, willen wij, egter, niet nalaaten,
het volgende over te neemen, als eene kleine teekening, welke van het geheele
tafereel eenig denkbeeld kan doen vormen. ‘Daar ligt het prachtige Rapenburg,
altijd door vreemdelingen bewonderd, door Inwoners geroemd, nu in bergen van
puin veranderd! Daar, op den hoek van de Nieuwsteeg, aanschouwt gij alleen de
buitenmuren van het prachtige gebouw van den Heer van Noort, die, deerlijk gewond,
met zijne Echtgenoote en Zoon, door de hulp van G. Mulder, L. Ott en C. Emeisje,
deszelfs instorting is ontweken, maar die, als een warm vriend der oudheid, het
gewigtigste verlies in derzelver gedenkstukken lijdt. Naast dit gebouw stonden weleer
twee woningen: in de eerste werd het kind van den Heer van Staveren, aan de borst
der gewonde minne, verpletterd, terwijl beide Echtgenooten onder het puin bedolven,
schoon van alle goederen beroofd, nog in het leven behouden werden: in de andere
werd de geliefde Dochter van den Heer Romswinckel verbrijzeld. Gindsche puinhoop
is de woning van den welsprekenden en nog voor Kerk en Vaderland levenden
(Hoogleeraar) Rau. Zij is vernietigd, en met dezelve de veeljarige arbeid dezes
Geleerden. Men redde
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zijne Echtgenoote en Kinders, maar zijn Behuwdbroeder Fr. E.C. van Randwijk werd
onder het puin aan zijne geliefde Gade ontrukt: - kermende en doodelijk gewond
werden zijne dienstboden van onder de steenhoopen weggehaald. - Gene ingestorte
huizing was de vreedzame verblijfplaats van den Leeraar Broes. Behoed voor
levensgevaar, is zijn verlies groot. - Aanschouwt daar aan den overkant, bijna regt
over het gesprongen schip, welks kiel nog in het water lag, de woonplaats van den
grijzen van Struik, en verneemt sidderend, hoe deze man met de zijnen de
rampzaligste slagtoffers dezer gebeurtenis werden. Zijne eenige Dochter, gehuwd
aan den Heer Pieter Rietmulder, Commis van de Finantie van Holland, was met
dezen haren man herwaarts gekomen, om haar eerste kiud, nog geen negen weken
oud, de waardige Grootouders te laten zien. Voor deze zou die dag een dag van
blijdschap wezen. Lang had men naar denzelven verlangd. Vele bloedverwanten
waren genodigd - maar, ach! de dood drong in dit verblijf der onschuldigste vreugde.
De Moeder kwam om met haar Kind, Echtgenoot, Ouders; en de schrikkelijke
uitbarsting vernielde eene gansche gelukkige familie. Elf zielen lagen onder deze
puinhoopen. Ook daar onder een deugdzaam, beminnelijk meisje, de vreugde harer
Moeder, de zestienjarige Maria Jacoba Opstal.
Smartelijk was ook deze ijsselijke slag voor den Metselaar H. van Roomburg,
wiens dierbare Vrouw Johanna Uljea, met hare zuigeling, meid en minne, onder de
puinhoopen zijner woning verbrijzeld werd.
Zieltreffend was ook de dood van den achting- en eerbiedwaardigen Hoogleeraar
A. Kluit, en zijne godvruchtige Echtgenoote. Vreedzaam bij elkander zittende, stortte
zijne woning in, en beide kwamen ellendig om. Gelukkig is de eerwaardige grijsaard, Professor van de Wijnpersse, de verwoesting
ontkomen. Hij zat in zijne kamer te lezen, toen dezelve instortte: de muren en balken
lieten den altijd bedaarden Man eene ruimte, om zich uit dit levensgevaar te redden.
Noodlottiger was deze verwoesting voor deszelfs ambtgenoot, den letterkundigen
Luzac. Hij was gegaan om den natuurkundigen Bennet te bezoeken, maar de dood
overviel hem, toen ook reeds de Echtgenoote van dezen zijnen waardigen Vriend,
de godsdienstige, deugdzame Magdalena Maria Tak, op de ijsselijkste wijze plotselijk
was omgekomen.’ - Maar de veder bezwijkt ons onder het overschrijven van zoo
veel jammers; terwijl wij van onze aandoeningen eene aangenaame verpoozing
gewaarworden door het berigt, hier voorhanden, aangaande verscheiden voorbeelden
van edelmoedige
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hulpbetooninge, door bekenden en onbekenden geoeffend; onder welke laatste wij
wel mogen noemen het geschenk, door ROEMER niet vermeld, van
vijf-en-twintigduizend Dakpannen, uit Amsterdam aan de Regeering van Leijden
gezonden door eenen Menschenvriend, die, in het oeffenen van stille weldaadigheid
vermaak scheppende, uit nederigheid zijnen naam heeft willen verborgen houden.
Misschien zal zommigen onzer Leezeren, wien ROEMER's verhaal niet in handen
valt, niet onwelkom zijn het volgende berigt wegens de schade, door de Hoogeschool
en Kabinetten geleeden: ‘De Hoogeschool heeft wel niet zwaar geleden. De binnen
en buiten glazen zijn, even als aan het Raadhuis, en bijna alom, tot gruis vermorzeld,
maar in het Theatrum Anatomicum zijn alle glasramen geheel verbrijzeld - een groot
gedeelte van de goot en spanplaat aan de zuid-oostzijde van het gebouw is
weggeslagen, alle de binnenmuren zijn gescheurd en van één geweken; alle de
deuren binnen het gebouw van hare hengsels afgerukt, sommige geheel verbroken,
en de stukken eenige voeten verwijderd. Hoe deerlijk dit kunstgebouw ook geteisterd
is, het verlies der preparaten is insgelijks aanmerkelijk: zoo is van het Kabinet van
(wijlen) Prof. Albinus een aanzienlijk gedeelte verbrijzeld; dat van Prof. Rau heeft
veel geleden. Van de preparaten in liquor uit dat van (wijlen) Prof. van Doeveren is
meer dan de helft verwoest of beschadigd. Niet minder heeft onder den schok der
verwoesting geleden het gebouw van het voormalig Genootschap: Kunst wordt door
Arbeid verkregen, op de Langebrug. Behalve eene groote schade aan alle de
vertrekken, is de fraaije gehoorzaal geheel onbruikbaar geworden, het levensgroote
beeld van Apollo is ter neêrgeslagen en verpletterd: het Pan Poëticum vergruisd,
de uitmuntend gelijkende beeldtenissen der Dichters beschadigd en alom verstrooid,
lusters, spiegels en kostbaarheden gebroken - misschien het geheel voor altijd
verwoest.’

Brieven aan Sophië, door Mr. Rhijnvis Feith. Te Amsterdam, bij J.
Allart. 1806. In gr. 8vo. 202 Bladz.
Niet zoo zeer de Kantiaansche Wijsbegeerte te wederleggen, als wel hare
onvereenigbaarheid met het Christendom aan te wijzen, is, volgens 's Dichters
verklaring, het doel dezer Brieven, hetwelk hij met al zijn vermogen heeft willen
treffen, opdat niemand, inzonderheid niet de jeugd, zich zou laten verleiden tot hare
beoefening door het voorgeven van anderen, als ware zij volkomen vereenigbaar
met het Eu-
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angelie. Het is deze uitdrukkelijke doelbepaling in het Voorberigt, waartegen bij den
Recensent de volgende bedenkingen zijn gerezen. Welke waarde heeft de bestrijding
eener Wijsbegeerte zonder wederlegging harer grondstellingen? Schijnt de
onthouding van hare wederlegging bij hare bestrijding niet eene erkentenis harer
onwederlegbaarheid? En moet alzoo zulk eene bestrijding niet tegen haar eigen
oogmerk uitloopen? Wat zal toch de onvereenigbaarheid van het Kantianisme met
het Euangelie bewijzen, indien de gronden van het eerste onwederlegd blijven? Zijn
zij onwederlegbaar, dan immers is het bewijs dier onvereenigbaarheid eene
regtstreeksche opoffering van het Euangelie, hetwelk onaannemelijk wordt, zoodra
het met onwederlegbare gronden strijdt? Zal ook de leergierige jeugd wel
wederhouden worden door de bloote verzekering, het Kantianisme is met het
Christendom onvereenigbaar? Zal dit niet veeleer den weetlust prikkelen, en zelfs
de ijdele eerzucht gaande maken, welke zich op gewaande sterkte van geest en
ingebeeld ongeloof verheft? En zal de jeugd dan niet juist datgeen het allereerste
missen, hetgeen men niet bedoeld heeft te geven, eene voor 's handsche
wederlegging van deze Wijsbegeerte? Is het ook niet geheel buiten den geest onzer
tijden, de Wijsbegeerte eeniglijk te willen bestrijden van de zijde harer
onvereenigbaarheid met het Euangelie? Zulk eene bestrijding voegde beter aan
vroegere eeuwen; nu zal men dezelve eenen monniksstrijd noemen, die niets tegen
het licht der waarheid vermag. - Houdt zich FEITH van de onvereenigbaarheid
tusschen Kantianisme en Euangelie ten volle verzekerd, dat hij dan voor 's hands
wederlegge, en deze wederlegging bevattelijk make voor het eenvoudigste verstand,
zoo zal hij aan die verpligting voldoen, welke zulk eene overtuiging hem moet
opleggen. Recensent heeft deze overtuiging voor zichzelven niet, noch is ook daartoe
door deze Brieven gebragt. Hij gevoelt zich, integendeel, door deze uiterste pogingen
der menschelijke rede gebragt tot het allerlevendigst gevoel der volstrekte behoefte
van hoogeren troost en steun, zoo dat hem, om eens eene Kantiaansche uitdrukking
te gebruiken, Euangelie het postulaat zijner menschheid worde. Of nu alle Kantianen
dit nevens hem gevoelen, gelijk een BEKENN het doet, en of zij, die dit nevens hem
gevoelen, met dezen BEKENN hiervan eeniglijk uitgaan en daarbij eeniglijk blijven in
de aanneming der Goddelijkheid des Euangeliums, dan of zij met hem gedrongen
worden tot het ernstigst onderzoek der geschiedkundige bewijzen voor deze
(*)
Goddelijkheid , dit doet tot de groote

(*)

Dat BEKENN deze geschiedkundige bewijzen, als eigenlijk niets bewijzend, het verstand veelal
vruchteloos vermoeijend, en als koud voor het hart en de verbeelding, ter zijde gesteld heeft
voor den grond, uit heilig pligtbesef en bitter schuldgevoel ontleend, heeft deszelfs Vertaler
aangetoond in zijn geschrift, hetwelk antikritiek moet heeten tegen den Letteroefenenden
Recensent, doch daarvan niets heeft, behalve de beschuldiging van onkunde, vooroordeel,
gebrek aan wakkerheid, ja van krankzinnigheid, gemengd met zonderlinge betuigingen van
achting. - In den Recensent der Recensenten, No. 7 en 8.
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zaak zelve niet, welke hem het Kantianisme ook daarom hoogstbelangrijk maakt,
omdat hij door deszelfs troosteloosheid bij de onwederlegbaarste uitspraken der
rede, den rijkdom der genade in de Openbaring oneindig hooger heeft leeren
waarderen.
De Brieven zelve zijn vijf in getal. In den tweeden schijnt de Dichter de
grondstellingen van KANT wegens's menschen kenvermogen te willen wederleggen,
en alzoo datgeen met de daad te doen, hetgeen hij gezegd had niet te willen. Maar
zijne bedenkingen bevestigen veeleer de grondstelling, dat men de dingen op
zichzelve niet kent, juist omdat men niet weet, wat en hoeveel 'er tot den vorm
behoore, waarin wij ze opnemen, (bl. 36-39.) De Dichter zelf toch zegt:
Het menschelijk vernuft, hoe ver het door moog' dringen,
Treft nooit den vorm der ziel, treft nooit den aard der dingen.

En dankbaar erkent hij:
'k Misken 's mans waarde niet. Als denker blijft hij groot.
'k Ving menig lichtstraal op, die uit zijn stelsel sproot.
'k Draag achting aan zijn zucht, om reine deugd te kweeken,
En haar op zinlijkheid en laag belang te wreken.

Eerst de derde Brief zal de onvereenigbaarheid bewijzen van het Kantianisme en
het Euangelie. Vooraf gaat een berigt, hoe averegts en onwaardig de vereeniging
van beiden door sommigen wordt beproefd: dit echter bewijst de onvereenigbaarheid
van beiden nog geenszins. De grondstelling der Critische Wijsbegeerte, dat al ons
kennen en weten zich binnen den grens der ervaring bepaalt, en dat zij van al het
bovenzinnelijke geene kennis of wetenschap mogelijk stelt, - zie daar het gansche
bewijs der onvereenigbaarheid van deze Wijsbegeerte en het Euangelie: maar is
de Euangelie-geschiedenis dan buiten de ervaring, en als zoodanig niet aannemelijk
naar alle gronden van geschiedkundige zekerheid; en vordert het Euangelie kennis
en wetenschap van al het bovenzinnelijke, of louter geloof, hetwelk een Apostel zelf
tegen het aanschouwen overstelt? - Na dit zoogenaamd bewijs erkent de Dichter
zelf de overeenkomst dier Wijsbegeerte met het Euangelie in den eisch der heiligheid:
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De eenstemmigheid van wil en wet in ons gemoed
Is eerste hoofdbeding, naar KANT, van 't Hoogste-goed.
Men noemt haar Heiligheid. Ze is dus, bij al ons pogen,
Hier een volkomenheid, ver boven ons vermogen.
Daar echter, als beding, de rede zelf haar stijft,
En ook beoefning ze als noodwendig vordren blijft,
Kan ze in een' voortgang, door geen tijd aan zich te binden,
Nooit door het gras gestuit, alleen haar waarheid vinden;
Maar deze, ook dees werd droom bij ieder doodsgevaar,
Zoo niet ons reedlijk deel in ons onsterflijk waar'. Hoe veel, als redelicht in dit bewijs gehuldigd,
Is niet de Wijsbegeerte aan 't Christendom verschuldigd?

De vierde Brief valt het Kantianisme aan van die zijde, van welke men dit hier
voorzeker minst verwachten zou. De onderlinge twisten en verwijten der leerlingen
van KANT worden hier aangevoerd, en wel met zoo veel gewaande kracht, dat deze
Brief aldus aanheft:
SOPHIë! een Vrouw, als gij, behoeft slechts enkle wenken
Om elken schijn te zien, en zelve door te denken.
Dus slechts nog één beroep op uw gezond verstand,
En dan, gerust vaarwel aan 't Leergebouw van KANT.

Dacht de Dichter hier niet eenmaal aan de twisten en onderlinge verketteringen der
Christenen, en gevoelde hij of al de kracht der wederwerking, of liever, gelijk het
waarlijk is, de volstrekte krachteloosheid niet van zulk eene tegenbedenking?
De vijfde Brief is aan de verheffing van het Euangelie boven deze Wijsbegeerte
gewijd, en is geheel naar Recensents hart geschreven. Hoogst aanprijsselijk is die
Brief voor elk, die ongelukkig genoeg is, om zich met deze of eenige Wijsbegeerte
alleen sterk genoeg voor den rampspoed, moedig genoeg tegen den dood, gerust
genoeg voor de eeuwigheid te achten. De vergelijking tusschen JEZUS en KANT,
tusschen het Euangelie en de Wijsbegeerte, is slechts voor Recensents gevoel wat
stuitend: de Wijze van Nazareth, gelijk Hij meermalen genoemd is, moge door het
Ongeloof overgesteld kunnen worden tegen den Wijsgeer van Koningsbergen; de
eerbied van den Christen voor de kracht en de wijsheid Gods, die zich in JEZUS
openbaarden, stoot zich aan zulke tegenoverstellingen. Duldeloos koud zijn ten
minste voor des Recensents gevoel de regels:
Hoe zeer moet, ook nog dan, hier KANT voor JEZUS zwichten!
Hoe zeer moet hier een KANT voor JEZUS achterstaan!
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Recensent, niets toegevende aan den Dichter in blakenden ijver voor het
onvergelijkelijk, en voor den verlichtsten denker zoo onmisbaar, als voor den
rampspoedigen sterveling onwaardeerbaar Euangelie, had wel gewenscht, dat FEITH
al zijn dichtvermogen eeniglijk ten koste had gelegd aan een doorwrocht stuk over
dat onderwerp, waarvan de laatste zijner vijf Brieven slechts eene proef mag heeten.
Zulk eene stof zou ook meer aanleidelijk zijn geweest tot eigenlijke dichttafereelen,
dan de dorre bestrijding van een wijsgeerig stelsel; over welke verkiezing echter de
Kantianen niet veel kunnen zeggen, wijl zij voorgegaan zijn in wijsgeerig dichtwerk,
herwelk men te voren met geschiedkundig fabelwerk zou vergeleken hebben!
Van de zijde der dichtkunde zijn deze Brieven ook niet wel te vergelijken bij 's
mans vroegere meesterstukken. De verzen vloeijen glad genoeg, om den meester
ook bij deze ondankbare stof te doen kennen: maar aan dichterlijken tooi is
doorgaans eene blijkbare armoede. Slechts bij enkelde gedeelten verheft zich 's
Dichters geest, die dan ook met zijne geheel eigene kracht op ziel en zinnen werkt.
Gaarne haalt Recensent zulke plaatsen aan, die den Lezer het drooge dezer
beoordeeling eens dichtwerks mogen vergoeden. De troosteloosheid van KANT's
leer, wegens de onvolkomenheid van alle menschelijke deugd bij de
onverbiddelijkheid van derzelver eisch als grond van alle gelukwaardigheid, brengt
den Dichter op het volgende beeld:
Zoo staart de Reiziger, bij 't eenzaam ommedolen,
Waar nacht en duisternis hem 't uitzicht houdt verholen,
En 't onweer telkens meer om zijne treden zinkt,
Een weiflend dwaallicht aan, dat in de verte blinkt.
Hij smacht naar redding en het schijnt hem voor te zweven.
Hij volgt het angstig na, door vrees, door hoop gedreven.
Inmiddels 't onweer barst met woede op eenmaal uit.
't Is louter bliksemstraal, waar 't scheemrend oog op stuit.
Een vuurstroom kaatst te rug uit afgrond en uit kolken.
Reeds brult de donder, kraakt en ratelt door de wolken.
Ach! moedloos rilt zijn hart de hagchlijke uitkomst aan.
In ieder donderslag hoort hij zijn nooduur slaan.
Aemechtig zinkt hij neer en voelt zijn krachten zwichten;
Maar 't vleijend vonkje schijnt op nieuw hem voor te lichten;
Nu schouwt hij 't aan zijn zij', dan op een' afstand weer;
Nu blinkt het in zijn oog, en ijlings is 't niet meer Dan, eensklaps houdt het stand en schijnt hem in te wachten;
Hij staart, voelt nieuwe hoop, en snelt met dubble krachten,
Tot dat hij ijlings in een' afgrond nederstort,
En 't laatste vonkje hoop met hem verzwolgen wordt.
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Uitmuntend zijn, na de aanwijzing van het eigenaardige in den stijl van JOANNES, bij
het verhaal der opwekking van LAZARUS, deze regels:
God! zoo ik dit verhaal van list verdacht moet houën,
Ik zou de onnozelheid op 's moeders schoot mistrouwen!

De minachting voor de eenvoudigste begrippen, en de zucht naar een onvoldoend
doordenken bestreden hebbende, zingt de Dichter:
Zoo vliedt het stil geluk den stervling hier beneên.
Hij volgt het onvermoeid langs eindelooze Zeên,
En tart voor zijn bezit 't geweld der beide Polen;
Maar 't blijft zijn leven lang voor zijnen wensch verscholen;
Terwijl het ongezocht den Landbewoner streelt,
En zoete levensvreugd in schaamle hutten teelt,
Of de Onschuld, naauw ontwaakt, in 't wiegjen aan komt gloeijen,
En met de moedermelk in 't mondjen schijnt te vloeijen.

Eindelijk moge hier nog het volgend overschoon tafereel volgen van SOPHIë's
zielerust, alvorens zij de Kantiaansche Wijsbegeerte kende.
Vriendin! herdenk dien tijd! hoe zalig was uw lot!
Geheel de schepping was u schaduwbeeld van God,
't Insekt u waarborg van ontfermend Alvermogen,
En uw bestemming was geen raadsel in uwe oogen.
Gij zaagt Gods vadernaam op 't minste struikjen staan;
Gij hoordet zijne stem in 't ritslen van de blaên;
Het koeltje ruischte u toe: van Hem komt alle zegen!
En 't beekje aan uwe zij' morde u zijn liefde tegen.
Dit spreidde een vrolijk licht op alles om u heên.
De zielrust, waar gij zweefde, omwapperde uwe schreên,
Zij ademde uit uw borst, blies op uw paden rozen,
En deed natuur voor u met dubblen wellust blozen.
Gij minde de eenzaamheid. Geen worm knaagde aan uw hart.
Geen donkre toekomst baarde u in 't vooruitzicht smart.
Gij zaagt in 't verst verschiet altijd den zelfden Vader,
En kwaamt Hem en 't Geluk door JESUS Leer steeds nader.
Zoo bleef deze aarde u schoon; maar op haar schoonste paên
Lachte u een eedler vreugd uit beter wereld aan.
Dit uitzicht bleef u bij, wat ooit u werd ontnomen,
En 't zeekre woord uws Gods deed u geen dwaling schromen.
Op alles las uw oog gerust: verganklijkheid!
En smaakte 't zorgloos, op zijn kwijning voorbereid.
Niets eindigs vuurde u aan, of kon die driften wekken,
Die, bij het kleenst gemis, het hart ten beul verstrekken.
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Voldaan met God, verzoend met leven en met dood,
Was u, in vreugd en smart, zijn goedheid even groot,
Zaagt ge in zijn' reinen wil uw' leidsman hier op aarde,
Uw' zeekren gids naar 't rijk, waarop uw zielsoog staarde,
En met een' kalmen blik op 't eindeloos verschiet,
Ontroofde ruimte of tijd u uwen wellust niet.

Zeer belangrijke aanhalingen uit voor- en tegenschriften over de Critische
Wijsbegeerte begeleiden deze Brieven, waarachter nog een naschrift volgt over
KANT's Christendom, hetwelk 's mans vriend en leerling BOROWSKI erkend heeft zeer
onvoldoende geweest te zijn, en in verlichting niet verder gegaan te zijn dan tot
1742 en 1743, zijnde hem de zoo belangrijke vorderingen der Christelijke
Godgeleerdheid en heilige Uitlegkunde na dien tijd schier ten eenemale onbekend
gebleven. Bijzonderheden, die ongetwijfeld hoogstbelangrijk zijn, schoon KANT's
geloof of ongeloof ten dezen aanzien niets doet tot zijne Wijsbegeerte, die toch
afgezonderd van zijnen persoon moet beoordeeld worden. Al, wat persoonlijk is,
komt aan Recensent duldeloos voor in het onderzoek der waarheid: ter eere van
FEITH wenschte hij wel, dat hem deze drie regels niet uit de pen waren gestort:
Geloof intusschen niet, dat ik partijdig zij,
Of KANT gelijk stel met dat aantal aterlingen,
Dat ons zijn onbescheid als godspraak op wil dringen.

Mogt men dit aanstootelijke en al het verder aangemerkte over 's mans arbeid
verschoonende voorbijzien, om den ijver, die den Dichter voor den Euangelie-schat
bezielt! Om denzelven is hij thans zoo dierbaar aan Recensents hart, als hij aan
hetzelve ooit in vroegere jaren was om zijne verteederende zangen.

Uitvoerig Verhaal hoe Ernst Haverveld van een' Boer een Vrijheer
is geworden. Door C.G. Saltzman. Uit het Hoogduitsch. Te
Amsterdam, bij J.v.d. Heij. 1806. In 8vo. 490 Bladz.
Hoe uitmuntend ieder geschrift van dezen man voor de opvoeding, voor de jeugd,
of ook voor den minbeschaafden, minvermogenden burgerstand is, welk eene deugd
hij aanprijst, hoe beminlijk en gemaklijk hij iedere les van levenswijsheid voordraagt,
- en wat wij al meer tot lof van dezen Schrijver konden zeggen, is reeds, ook door
ons, zo dikwils gezegd, en wordt door onze Landgenoten ook zo alge-
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meen erkend, dat wij het geheel onnodig achten hierover telkens op nieuws uit te
weiden. In de daad, die één geschrift van SALZMAN kent, kent in zo verre alle de
overigen, dat hij vooraf reeds weet of zij hem al dan niet zullen behagen; en die
eenmaal in dit soort van goede spijs smaak vond, voelt wel dat door SALZMAN hem
niet anders dan gezond en smaaklijk voedsel zal worden opgedischt; ook dit Verhaal
moet hem op nieuws in deze overtuiging bevestigen.
ERNST HAVERVELD, een boer, niet onder de gegoedsten of aanzienlijksten, werd
eindelijk een Vrijheer, dat is een braaf en zeer edel mensch, vrij van de
overheersching zijner hartstochten, driften en begeerten. Hij leefde in zijnen stand
alzo volkomen vergenoegd, vrij van zorgen, kommer, processen-ziekten, en bijna
van alle ellende, die in groote huizen zoo wel als in kleine woont. Hij had alzo de
vrijheid, de ware eenige echte vrijheid verworven, die hem geene veranderde
omstandigheden, geen menschlijk geweld, geen toeval, geen magt hoegenaamd
ontroven konden. Hoe hij zo geworden was? Eerst maalde hem de Fransche vrijheid
en het geluk in Frankrijk door 't hoofd; het stond hem toen te huis tegen, en hij wilde
derwaards; maar zeker braaf Christen-leeraar, en ook een zeer aanzienlijk, en, 't
geen meer zegt, een zeer braaf man, hielpen hem met leer en voorbeeld te recht,
leerden hem de echte vrijheid kennen, en hoe hij die in ieder land en in iederen
levensstand bezitten kon. De Voorzienigheid verzorgde hem al spoedig aanhoudende
gelegenheid tot oefening, en hij kwam dikwils op eene zware proef. Aldra meende
hij dat hij reeds vrij was, maar op den duur leerde hij het ware en wijze van de
vermaning van zijnen vriend, den Predikant. ‘HAVERVELD! HAVERVELD! HAVERVELD!
vertrouw u zelven niet te veel! Ziet gij deze witte haren, die ik onder den hoed heb?
toen zij nog bruin waren, kampte ik reeds om de vrijheid, en kampte, en kampte tot
mijn hoofd sneeuwwit werd. Ik heb niet vergeefsch gekampt. De withoofd is veel
vrijer dan de bruinhoofd. Maar als ik zeggen zou dat ik geheel vrij was, dan zou ik
het moeten liegen. Zoo lang wij in dit ligchaam steken, hebben wij ook begeerten,
en als wij die negen-en-negentig maal overwonnen hebben, dan verheffen zij zich
de honderdste keer weder, en men loopt gevaar van haar overwonnen te worden.’
HAVERVELD kampte ook moedig, standvastig en gelukkig, zodat wij hem vele lezers
en vele navolgers wenschen. Zijn lezer maakt misschien de aanmerking, dat zo
veel toevalligs in zijne geschiedenis zamenloopt; dit zij nu zo; maar wij lezen het
boek om de pit, niet om den dop; om de innerlijke waarde, niet om het uiterlijk kleed,
hoewel ook dit hier, gelijk altijd bij dezen Schrijver, niet onbevallig zit; en wij vonden
geene enkele les, die wij onuitvoerlijk of overdreven houden.
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Willem en Klaartje, of de voorbeeldige Pastoor; zedelijk
Tooneelstukje, met Zang, door Adriaan van der Willigen. Te
Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1806. In 8vo. 49 Bl.
Een vaderlandsch stukje, alhoewel slechts eene verdichting, en op geene gebeurde
daadzaak in de geschiedenis gegrond. Het heeft tot den vijandlijken inval der
Engelschen in het jaar 1799 betrekking, en de lezer of aanschouwer plaatst zich op
een dorpje aan de grenzen. Zeker jongeling trof het lot, dat hem tot den krijgsdienst
opriep; daardoor wordt eene oude moeder met hare blinde dochter hulpeloos, en
een bemind meisje is in angst en vrees over den geliefden. Maar een ander, niet
begunstigd minnaar, de neef en erfgenaam van den Pastoor, stelt zich in zijne plaats
op de edelmoedigste wijze, daartoe door zijnen oom aangemoedigd, wiens
menschlievende gevoelens, ongeveinsde edele verdraagzaamheid, en geheel
eerwaardig karakter, te sterkere werking doen, omdat de alzo geholpen jongeling,
met de zijnen, den Hervormden Godsdienst belijdt; terwijl zekere bij uitstek slechte
en huichelachtige Roomsch-Catholijke vrouw haren verfoeilijken rol meesterlijk,
maar vruchteloos speelt, en, opdat aan de voldoening der aanschouwers niets zou
ontbreken, zeker verachtlijk gegageerd soldaat mede nog loon naar werk ontvangt.
Het stukje, welks zedelijk doel niet te miskennen is, zou ons nog meer voldoen, zo
het niet door zogenoemde Vaudevilles VERFRANSCHT was; bij de lezing althans doet
dit tusschen beiden eens zingen, wanneer het immers niet meer natuurlijk wordt te
pas gebragt, op ons gevoel eene zeer onvoordeelige uitwerking. Dan - chaqu'un
son gout. Voor den slotzang is de Muzijk 'er bijgevoegd.

Het Plan tot een Blijspel, Blijspel, in één Bedrijf. Het Hoogduitsche
van Arresto vrij gevolgd. Te Leeuwaarden, bij de Wed. J.P. de Boy.
In 8vo. 68 Bl.
De Overste van Reitz wilde met zijnen zoon, den Luitenant, eens eene aardige grap
hebben; hij bepraat deszelfs verloofde om zich te kleden als een boerinnetje; dan
Mijnheer de minnaar, door zijnen bedienden en spitsbroeder onderricht, speelt nu
zeer goed zijn rol, de minnares wordt in goeden ernst vertoornd, en Papa heeft
waarlijk berouw. Dan alles komt te recht, daar de Freule den minnaar van zijne
trouwloosheid overtuigen zal, en de schriftlijke belofte, die hij haar zo even gegeven
had, tot dat einde voor den dag brengt: want, in stede van zo iets, had hij het lieve
boerinnetje eenen brief aan zijnen vriend, den Blijspeldichter, in de hand gestopt,
waarin hij hem verzocht, geheel die geschiedenis eens te bewerken tot een Blijspel;
en Papa en het meisje zien nu beiden dat de Heer Luitenant hen heerlijk gefopt
heeft. Dit is het hoofdbeloop van dit waarlijk niet onaardig stukje, dat op het Toneel,
vertrouwen wij, zeer wel zal voldoen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandeling over den Invloed der Kerkelijke Hervorming in de
Zestiende Eeuw, door den Heer Leuliette, Hoogleeraar aan de
Centraale School te Versailles. Van welke Verhandeling door het
Nationaal Instituut van Frankrijk vereerende melding is gemaakt,
bij de beoordeeling der ingekomene Stukken ten Antwoord op de
volgende Vraag: Hoedanigen Invloed had de Hervorming van
Luther op den Staatkundigen toestand der onderscheidene Staaten
van Europa, en op den voortgang der Verlichting? Te Amsterdam,
bij J. van der Heij. 1806. In gr. 8vo. Behalven het Voorwerk (XXVIII.)
136 Blz.
Wanneer wij de vertaaling van de Proeve over den Geest en Invloed der
Kerkhervorminge van LUTHER, door CHARLES VILLERS, het door 't Nationaal Instituut
met den Eereprijs bekroonde Antwoord op de Vraag, in den Titel uitgedrukt,
behelzende, in onze Letteroefeningen aankondigden, mogten wij dezelve aanvangen:
‘Een hoogstgewigtige Geschiedkundige Vraag voortreffelijk beantwoord!’ en door
twee Berigten toonen, dat dit geene Magtspreuk was, maar eene Oordeelvelling,
(*)
op de zaak zelve gegrond . - Van een ander ingekomen Antwoord maakte het
Nationaal Instituut loflijke melding; gelijk de Voorreden des Werks van VILLERS
uitwijst. - Ten tijde der Nederduitsche uitgave van VILLERS hadt de Vertaaler dit Stuk
nog niet gezien; dan, het in handen gekreegen hebbende, twijfelde hij niet, daar het
voorgaande Stuk zijnen Landgenooten zo aangenaam geweest was, ook deeze
Verhandeling vertaald aan te bieden. De Heer EWIJK heeft, even als bij het
voorgaande Werk, eenige Aanteekeningen tot opheldering 'er aan toegevoegd.

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1805. bl. 429 en 484.
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Met geene ongepaste gelijkenis zendt hij deeze Vertaaling ter wereld in, ontleend
van het beschouwen eens schilderstuks van een grooten Meester, en het daarop
volgend bezigtigen eens stuks van een minderen Meester, waarin egter trekken
voorkomen, die hem dringen uit te boezemen: Ook dit is schoon! - Hoewel Vertaalers
niet altoos in de waardeering en aanprijzing eens door hun in 't licht gezonden Werks
te vertrouwen zijn, dunkt het ons, dat de Heer EWIJK eene zeer goede Recensie
gegeeven heeft van deeze Verhandeling. - Hij schrijft: ‘De Hoogleeraar LEULIETTE
beschouwt zekerlijk zijn onderwerp niet zoo geheel van alle zijden en in alle deszelfs
deelen als de Heer VILLERS; in zijne Verhandeling heerscht niet die juiste orde, die
grondige geleerdheid en regelmatige behandeling, welke het Werk van den Heer
VILLERS zoo grootlijks doet uitmunten; doch ook zijne Verhandeling draagt de blijken
van eenen wijsgeerigen geest, en van eene opgeklaarde wijze van denken, welke
eenen Schrijver behoort eigen te zijn, zal hij zoodanig een onderwerp waardiglijk
behandelen: terwijl in dezelve eene krachtige en dikwerf roerende welsprekendheid
gevonden wordt, waardoor de lezing grootlijks wordt veraangenaamd.’
Wanneer wij onze Leezers enkel verzekerden, dat dit naar waarheid gezegd is,
zouden wij hier kunnen eindigen. Maar wij vonden het Stuk te schoon, om 'er zo
van af te stappen. Te regt merkt de Vertaaler op, dat 'er een groot onderscheid zich
opdoet tusschen VILLERS en LEULIETTE; daar de eerste in Duitschland aanleiding
kan bekomen hebben om over de Protestanten zo gunstig te denken, en de ander
zijn werk opstelde in Frankrijk, onder het oog van een Gouvernement, 't welk den
Roomsch-Catholijken Godsdienst belijdt. Behalven de beweegreden ter vertaalinge,
daaruit ontleend, wilde de Heer EWIJK aan de Verlichting, welke in onze dagen maar
al te zeer en met te veel schijn van reden bestreeden wordt, ook door de vertaaling
van dit Stuk medewerken. Hierover deelt hij zijne denkbeelden mede. LEULIETTE
heeft, in zijne Voorreden, de tegenwoordige bestrijders der Verlichting in zijn
Vaderland met duidelijke trekken afgemaald, en zeer veel aangevoerd, 't geen ook
op andere Landen toepasselijk is. - Mogt het heir van Obscuranten, ook in ons Land
groot, en 's Schrijvers en 's Vertaalers bedenkingen, hun betref-
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fende, leezen, zich schaamen, en aflaaten, de blindheid van het oude Pausdom
onder de Protestanten te willen invoeren!
Dan wij hebben beloofd, de grondtrekken deezer Verhandelinge op te geeven. De Heer LEULIETTE toont, met den aanvange, ten vollen te begrijpen, wat 'er tot eene
volkomene beantwoording der Vraage vereischt wordt. Hij geeft eene fraaije schets
van de zegepraal des Christendoms, 't welk hij in twee tijdperken beschouwt; onder
de vervolging zugtende, en heerschende geworden. Een oogslag werpt hij op de
Pauslijke Magt, bijzonder op GREGORIUS DEN GROOTEN, die niet kiesch was in de
keus der middelen om de Heerschappij der Kerke aan alle zijden uit te breiden:
‘men meent ook,’ voegt hij 'er nevens, ‘dat hij de uitvinder was van de Leer des
Vagevuurs; eene Leer, welke de Apostelen en de eerste Christenen geheel onbekend
was, en die de Geestelijkheid eene onuitputbare bron van rijkdom opende; terwijl
zij door dezelve eene groote heerschappij verkreeg over alle zwakke geesten, gelijk
ook over de Vorsten, die dikwerf zoo gemaklijk te onderwerpen zijn als de
onbeschaafde menigte.’ Dit wordt in verscheide Vorsten getoond, en daarbenevens
een welgeschilderd tafereel opgehangen van den beklaagenswaardigen toestand
van Europa in de Eeuwen der onweetenheid.
Het onmeetelijk gezag der Paussen was het uitwerkzel eener menigte van
bijzondere omstandigheden. Juist is de opmerking: ‘Terwijl de Vorsten Godgeleerden
werden, hielden de Pausen op, het te zijn; zij bemoeiden zich alleen met de
Staatkunde; met alle dwalingen deden zij hun voordeel, terwijl zij zich tevens van
het weinige nog overgeblevene licht bedienden om hunne oogmerken te bereiken,
daar zij bij uitsluiting zich hetzelve toeëigenden.’ Naa een BERENGARIUS, ARNAUD
VAN BRESCIA, HUSS, HIERONYMUS VAN PRAAG, en den Italiaanschen Dichter vermeld
te hebben, komt de Schrijver tot LUTHER.
‘Alles,’ zo drukt de Schrijver zich uit, ‘scheen voorbereid te zijn voor eene
belangrijke Hervorming, doch 'er was een Man noodig, die met eene uitgestrekte
kennis vele andere talenten vereenigde, en die door het geluk en de omstandigheden
in die mate begunstigd werd, dat Vorsten en Volken genegen wa-
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ren zijne stem gehoor te geven. Deze Man [LUTHER] nogtans verscheen eerst eene
eeuw na de straf zijner voorgangeren. Hij leerde, schreef, verhief zijne donderende
stem, en overtuigde velen; het verstand der menschen werd werkzaam, het werd
verlicht; de Natien ontwaakten uit eene langdurigen slaap; vele burgerlijke instellingen
werden verbeterd, en het menschlijk geslacht niet meer zoo grootlijks vernederd;
vlijt en koophandel ontsloegen zich van hunne slaafsche ketenen; door de
plaatshebbende vervolging ontwikkelden zich groote en verhevene karakters, en
door dezelve werden de moed, de ijver, de kundigheden der vlugtelingen naar
andere streken overgebragt; het beste gedeelte, eindelijk, der oude wereld, en ook
een groot deel der nieuwe, onderging eene verandering, waarop de menschlijke
Rede trotsch kan zijn.’
Welgemaald is de schilderij van de Paussen, die in dit tijdvak regeerden,
inzonderheid die van LEO DEN X. Ten aanziene van LUTHER zelven merkt hij te regt
op: ‘wij zullen hem in alle zijne verrigtingen niet volgen; de worsteling, welke hij
moest uithouden, is zoo wel door vinnigen haat, als door vooringenomene geestdrift,
onder verschillende trekken, meer dan eenmaal afgemaald; doch het is zijn leven
niet, hetwelk wij moeten beschrijven, het is zijn invloed, dien wij moeten schetsen;
dat wij dus den Man vergeten, en ons alleenlijk met gebeurde zaken bezig houden.’
Door LUTHER werd de Schoolsche Godgeleerdheid verbannen. Dien Hervormer
met zijne Medestanders beschouwt de Verhandelaar als nieuwe NATHANS, nieuwe
JESAIASSEN, die, met geduchte straffen, de wreedheid der Vorsten en
bovenmenschlijke trotsheid van de Goden der Aarde bestraften; geestdrift en moed
opwekten; de vrijheid van het Duitsche Rijk moedig verdeedigden; in andere Rijken
heilzaame Omwentelingen te wege bragten; alomme het der Maatschappije nuttig
vlijtbetoon aanmoedigden, en Volksvoordeelen daarstelden; de Zedeleer uit een
gezellig oogpunt beschouwden.
De Schrijver erkent, dat de Omwenteling, door de Hervorming te wege gebragt,
overal geen vreedzaam aanzien hadt. Woeste Dweepers schaarden zich onder den
standaart der nieuwe Leer. Hier worden de eerste Wederdoopers, met derzelver
woedende en onzinnige Op-
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perhoofden, naar verdiensten afgeschetst. Dan, daarlaatende, in hoe verre de
Doopsgezinden tot de gemelden in betrekking staan, hangt hij eene allervoordeeligste
schilderij van deezen op. Wij schrijven alleen het slot af: ‘Gelukkige Maatschappijen!
uw eenvoudig en treffend voorkomen is van meer belang voor den waren Wijsgeer,
dan de beschouwing van trotsche Steden, van gedenkstukken door eene eerzuchtige
weelde opgerigt, en van zegetekenen bestemd om de daden van sommige Helden
te vereeuwigen!’
Sierlijk draagt LEULIETTE voor, hoe de onstaatkundige geweldenarijen, omtrent de
Aanhangers der Nieuwe Leere te werk gesteld, deezen alleen de keuze lieten
tusschen Ballingschap of den Dood, tusschen eene grootmoedige vlugt of eene
lafhartige verzaaking hunner gevoelens; terwijl men hun hierdoor drong tot die
uitwijkingen, welke het eene Land verrijkten door de verliezen en rampen van het
andere, en wier uitwerkzelen voordeelig waren voor het Menschdom. Dit geeft
gelegenheid tot het schetzen van treffende Tafereelen, die de Hervorming luister
bijzetten.
Het ontbreekt niet aan veragters der Hervormeren van de XVIde Eeuw; dan onze
Schrijver vaart hun in den schild, en toont vervolgens, hoe door de Hervorming het
Burgerlijk Gezag van den Priesterstand is afgescheiden, en het vrij onderzoek
aangemoedigd. Hoe zeer in bekooring om over te neemen de schets van den staat
der onkunde in de onhervormde Rijken, met dien der opgeklaarde kundigheden in
de hervormde, moeten wij dezelve wederstaan, om nog plaats ter verdere ontvouwing
deezer Verhandelinge over te houden.
Hij erkent, dat de Hervorming in alle Landen, waar dezelve doordrong, den geest
der vervolginge geenzins uitdoofde; maar merkt op, ‘dat men in Holland, in de eerste
tijden der Hervorming, wijs genoeg was om alle vervolging te beletten. - De
ongerijmde twisten,’ voegt hij 'er nevens, ‘tusschen de Gomaristen en Arminianen
zouden den dood van BARNEVELD niet ten gevolge gehad hebben, wanneer het
belang van den eerzuchtigen MAURITS niet gevorderd had, dat deze stoutmoedige
verdediger der Bataafsche Onafhankelijkheid vallen moest, ten einde de Republiek,
welke door het vernuft van
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dezen grooten Man verdedigd werd, te gemaklijker te kunnen onderwerpen.’
De Hervormers deeden het menschdom de gewigtigste diensten, door de
Regtsoefening te verbeteren, de willekeurige magt der Vorsten te snuiken en door
algemeen nuttige instellingen te doen vervangen. De Schrijver toont steeds met ons
Land veel op te hebben. Wij kunnen den lust niet wederstaan, om LEULIETTE hier te
laaten spreeken. ‘De invloed der nieuwe godsdienstige gezindten was nergens
duidelijker te bespeuren dan in de Nederlanden; de Hollanders heroverden hunne
vrijheid op eenen grond, die hen aanhoudend door de Zee betwist wordt; zij
verijdelden alle de pogingen van PHILIPS II, daar integendeel de bloeijende Steden
van Braband, en de vruchtbare streken, die door de Schelde bevochtigd worden,
hare ketenen hernamen, in weerwil van de wreedheden des Hertogs van ALVA, en
in weerwil dat veertig duizend slagtoffers om wraak riepen, en van hunne
nakomelingen de straf hunner beulen vorderden. De Hollanders nu hadden den
ouden Godsdienst afgezworen; doch de andere Provincien hadden denzelven
behouden: deze laatste hadden de omwenteling alleen ten halve daargesteld,
waarom zij voor haar ook van geen nut was; zij wilden den Troon alles ontrooven,
doch lieten het Altaar alles behouden; terwijl dit laatste het Huis van Oostenrijk ten
dienste stondt en de Republikeinsche geestdrift vernietigde. - Dit bewijs is van
geenen wijsgeerigen aard, maar ontleend uit de Geschiedenis; redeneringen kan
men bestrijden, maar hoe zou men gebeurde zaken kunnen tegenspreken?’
Voorts toont de Schrijver het allen in 't oog loopend onderscheid tusschen Landen,
door Hervormden en Roomschen bewoond; alsmede, hoe egter de Hervorming
invloed hadt op Landen, die dezelve niet omhelsden.
Keurlijk is de schilderij der Jesuiten, en van LOYOLA, Tijdgenoot van LUTHER, en
de tegenstelling van die beiden, alsmede van de Paussen ten dage van LUTHER.
Eene breede Aanteekening, over de Hervormers en dier bijzonder Character, heeft
de Schrijver hier geplaatst, en, zo hij vermeldt, is dezelve getrokken uit een Tafefeel
der oude en hedendaagsche Geschiedenis, door
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hem vier jaaren geleden opgesteld; welke aanhaaling bewijst, dat hij, ten dien tijde,
omtrent dit belangrijk onderwerp dezelfde denkbeelden koesterde, als op dit
oogenblik. Verscheide volgende Aanteekeningen, vermeldt hij, zijn mede uit dat
zelfde Werk ontleend.
Schoon LEULIETTE, gelijk wij, hem volgende, opmerkten, de Geschiedenis des
Leevens van LUTHER voorbijstapt, laat hij niet na, eene kenschets van dien Hervormer
op te hangen, en daar nevens die van ERASMUS en MELANCHTON te plaatzen.
‘Uit al het aangevoerde,’ vermeldt hij, ‘kan men ligtelijk zien, dat de verbreiding
der Leere van LUTHER bevorderd werd door eene menigte van omstandigheden,
waarvan 'er sommige zoo bijzonder waren, dat de Protestanten den vinger Gods in
dezelve meenden te bespeuren; doch de Wijsgeerte, die zich minder door geestdrift
vervoeren laat, beschouwt deze verbazende Omwenteling als het werk van eenige
groote Mannen, en is van oordeel, dat het vele Natien dikwerf alleen aan de leiding
van het een of ander verheven vernuft ontbroken heeft, om eene geheel nieuwe
gedaante te verkrijgen.’ De Vertaaler maakt hieromtrent eene aanmerking, die de
aandagt verdient.
LEULIETTE is van oordeel, dat, ware LUTHER niet verscheenen, CALVIJN de rol eens
Hervormers niet zou gespeeld hebben. Hij vergelijkt die Mannen bij elkander, stelt
CALVIJN laag; dan deeze wordt door den Vertaaler, in eene Aanteekening, eenigzins
gehandhaafd.
Treffend zijn de trekken, door den Schrijver opgegeeven, van de Geschiedenis
der Godsdienstige Onlusten in zijn Vaderland, Frankrijk. Wederom komt Holland bij
hem boven. ‘Holland, het welk van nature zoo arm is, voorzag in zijne behoeften
door de beoefening der deugden van spaarzaamheid en vlijt, terwijl het zich hierdoor
in staat stelde om de Volken gewigtige lessen te geven.’
Wij eindigen dit ontleedend uittrekzel met eene slotaanmerking des Schrijvers,
die niet kan nalaaten te treffen. ‘Had Duitschland onder de heerschappij gestaan
van éénen Meester, de Leer van LUTHER zou zeker zijn verworpen geworden. Dit
is meer dan gissing: want de beheerscher van eenen grooten en wijduitgestrekten
Staat neemt gewoonlijk zijne toevlugt tot eenen Eerdienst, wiens luister indruk maakt
op de
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menigte. Zijn gezag moet op eenen grooten afstand nog hetzelfde vermogen hebben,
en de Geestelijkheid komt hem hierin krachtdadig te hulp.’
Men plaatze dit Boekdeeltje vrij naast het grooter en uitgebreider Stuk van VILLERS!

De verwoesting van den twaalfden Januarij, voorgesteld als eene
a
algemeene ramp, in eene Leerrede over 1 Cor. XII:26 , door J.
Tessedre L'Ange, Leeraar bij de Walsche Gemeente te Haarlem.
Te Haarlem, bij J. Enschedé en Zonen. 1807. In gr. 8vo. 31 Bl.
Kerkelijke Redevoering over Luc. XIII:1-5. naar aanleiding van den
verwoestenden ramp, welke de Stad Leijden getroffen heeft, enz.
door F. van Teutem, Leeraar bij de
Remonstrantsch-Gereformeerden te Utrecht. Te Utrecht, bij de
Wed. J. van Terveen en Zoon. 1807. In gr. 8vo. 27 Bl.
De eerste dezer Leerredenen, vervaardigd op uitnoodiging van de Magistraat der
Stad Haarlem, is door den Eerw. L'ANGE uitgesproken, ten einde zijne Gemeente
tot liefdadigheid omtrent het ongelukkige Leijden op te wekken. De Hoogleeraar
SIEGENBEEK, wiens woning insgelijks grootendeels vernield werd, hield zich eenige
dagen te Haarlem op bij den Eerw. L'ANGE, zijnen Zwager, ten wiens huize zijne
Echtgenoote en Kind toevlugt genomen hadden. Hier vertaalde hij deze Leerrede,
die door hem, als gevloeid uit de volheid van een gevoelig en deelnemend hart, met
genoegen gelezen werd, en met welke te vertalen, op verzoek der Uitgeveren, die,
gelijk den Druk der Fransche, zoo ook dien der Hollandsche, geheel ten voordeele
van Leijden bestemden, hij begreep, dit edelmoedig oogmerk te moeten
ondersteunen.
De woorden van den Ap. Paulus, zoo één lid lijdt, zoo lijden alle de leden mede,
dienen den Eerw. L'ANGE tot tekst, bij de beschouwing van de Ramp, der Stad Leijden
overgekomen, als gemeen aan het gansche Vaderland. Als zoodanig doen de
Menschelijkheid, de Vaderlandsmin, en de Christelijke Liefde, dien rampspoed
kennen. Treffend zijn de tafereelen, uit de gemelde oogpunten beschouwd, welke
de Redenaar van deze zoo eeni-
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ge als ontzettende Gebeurtenis ophangt. Het tweede deel der Leerrede besteedt
hij, niet ter regtvaardiging (dit toch zou beleedigend zijn voor verlichte en
weldenkende Christenen) maar ter hartelijke aanprijzing van algemeene
hulpbetooningen, algemeene pagingen tot herstel en edelmoedige opofferingen.
Eindelijk de verbeelding vestigende op het aandoenlijk schouwspel van een gansch
Volk, dat eene ongelukkige Stad te hulp snelt, voorspelt hij, uit kracht der Christelijke
Liefde, die hem alles goeds doet gelooven en hopen, en op grond van het voorbeeld,
door den Koning, Staatsdienaren, Raadslieden en Overheden gegeven, dat alle
Ingezetenen, met geestdrift, tot verzachting van den rampspoed der ongelukkige
Leijdenaren, milde offers, uit edele beginselen, zullen toewijden.
De tweede Leerrede, mede voortgevloeid uit een gevoelig en deelnemend hart,
en opgesteld na het aanschouwen van de uitwerkselen der volstrekt onbeschrijfelijke
verwoesting, is door den Eerw. VAN TEUTEM uitgesproken, voornamelijk, ter
voorkoming van verkeerde gevoelens nopens de Voorzienigheid, welke bij zoodanige
gelegenheden bij velen ontstaan. Het gebeurde met de Galileers, en de verpletterden
onder den Toren in Siloa, Luk. XIII:1-5 vermeld, geeft zijn Eerw., na behoorlijke
toelichting dier woorden, aanleiding, om aan de begrippen zijner Toehoorderen
eene gepaste rigting te geven. Hij houdt de leden zijner Gemeente wel te verlicht,
om van hun te denken, dat zij de ongelukkige Leijdenaars als boven anderen
strafwaardig zouden beschouwen - doch rekent het echter van belang, de les des
Heilands in den tekst, en diens aanwijzing, diep in den geest en het hart te prenten,
ten einde te minder door sombere gedachten, bijgeloovigheid, of woeste twijfelingen,
van het spoor der Voorzienigheid te worden afgetrokken. - Rampen zijn door ons,
kortzigtigen, niet te houden voor bijzondere straffen; - wij zien, dat hier in dit
oefenschool lief en leed vermengd is, en dat ten dien opzigte eenerlei den goeden
en boozen wedervaart, - en dat Jezus en zijne Apostelen ook hierin tot voorbeelden
dienen. - Algemeene rampen, als zij buitengewoon hard aankomen, treffen doorgaans
het sterkst; terwijl dagelijksche onheilen geen indruk maken; - in de laatste berusten
wij gemakkelijk; bij de eerste ontstaat dikwijls
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twijfeling; waarom? - wij vergeten, dat wij, kortzigtigen, naar onze wijze van zien,
de dingen schatten, en, hoe zwak, alles willen doorgronden. Dit geeft misrekening,
en veelal verkeerde gevolgtrekking, die ongerijmde eischen voortbrengt, even alsof
God gedurig wonderen zou moeten verrigten, om de vrije bedrijven der menschen,
wanneer zij schadelijk worden, te stuiten. - Gods wegen zijn voor ons niet in alles
te doorgronden; wij moeten hier in geloove, wij kunnen niet in aanschouwen
wandelen; maar dit geloove geeft ook eenen zoo redelijken als genoegzamen
grondslag tot kinderlijk vertrouwen, dat de Hemelsche Vader in alles het heil bedoelt
zijner kinderen. - Aan deze zijde des grafs kunnen wij niet dieper indringen; de
Eeuwigheid zal eerst opklaren, 't geen ons hier ontroert en verwart. - Intusschen
weten wij, dat wij uit alles nut moeten trekken, en, gelijk uit het goede dankbaarheid,
zoo uit het kwade voorzigtigheid en geregtigheid leeren. - Leijdens ramp is een
spiegel van 's werelds ijdelheid; soortgelijke ongevallen kunnen ook ons overkomen,
en die hier 't leerzaamst toepast, bereikt ook best van dezen kant de bedoeling der
Voorzienigheid, zoo verr' wij dezelve kunnen nasporen. - Daarenboven is hierdoor
ook weder gelegenheid geopend, om de edelste pligten van erkentenis en
menschlievendheid te oefenen, waardoor ook ten dezen opzigte licht uit duisternis
kan voortkomen. - Deze overdenkingen, doorvlochten met treffende herinneringen
aan de deerniswaardige bijzonderheden van Leijdens ramp, worden met klaarheid
en kracht ontwikkeld. Men kon in dezen geene wijsgeerige juistheid eischen; de
koelheid van den Wijsgeer streed met het gevoel van den getroffen Menschenvriend;
ook gedoogde de kortheid des tijds, waarin het opstel vervaardigd werd, niet, de
meeste oplettendheid en beschaving aan hetzelve te besteden. Ook aan deze
Leerrede, ten voordeele van de ongelukkigen te Leijden gedrukt, wenschen wij,
nevens de eerste, een goed vertier, en tevens de bevordering van redelijk geloof
en ongeveinsde Christelijke liefde.
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De onwaardeerhare prediking van de vergeving der zonden: als
de allernoodzakelijkste en allerkrachtigste voorgesteld, aan de
Euangelische Gemeente, te Bunzlau; door E.G. Woltersdorf;
Euangelisch Leeraar aldaar. Te Amsterdam, bij B. Haring. 1806.
In gr. 8vo. XVI en 126 Bl.
Eene ellendige preek, meer dan eene halve eeuw oud, moet nu te voorschijn komen,
om de geschiedenis der ongelukkige geschillen onder de Lutherschen hier te lande,
en de daaruit ontstaane scheuring, voornamelijk in de Amsterdamsche Gemeente,
eens weder op te halen en te helpen vereeuwigen. Zij is, tot dat einde, behalven
met een Voorbericht van den Vertaler, waaruit men den man al rasch leert kennen,
met eene menigte onder den tekst bijgevoegde aanmerkingen verrijkt, alle met
bittere vervolgzucht uit de pen gestoten, de eene hatelijker dan de andere. Dezen,
bij zijnen aanhang zeker hooggeprezen, arbeid heeft M. SOONLE, MARTENZ. op zich
genomen. 't Geen ERNST GOTTLIEB WOLTERSDORF, in zijnen tijd, tot berisping van
sommige, naar zijn oordeel, van 't hoofddoel der Euangelieprediking verre
afgewekene, zedepredikers, scherp en heftig gezegd heeft, wordt nu, door dezen
heethoofdigen Kettermaker, op de zoogenaamde nieuwmodische deugdenpredikers
in de Luthersche Kerk, met bijvoeging van allerlei scheldnamen, op de ruwste wijze
toegepast. Zij heeten bij hem schandvlekken van den grooten Luther, nieuwlichtsche
predikers, ook wel nieuwe duisterlingen dezer eeuwe, vertrappers der reine waarheid,
die alleen in staat zijn, om naamchristenen nog erger te maken, dan zij zijn, namelijk
tot verfijnde heidenen, verstoorders der Euangelische Luthersche Kerk, die droevige
scheuringen in de Gemeenten, als te Amsterdam, Harlingen en Hoorn, verwekken,
dieven en moordenaars, verbondbrekers, heimelijke Socinianen, enz. enz. enz.
Zie hier nog eenige staaltjes van SOONLE's Godgeleerde begrippen. ‘Een enkelen
droppel van het dierbaar bloed van Jesus Christus heeft,’ zegt hij bl. 68, ‘oneindig
meerder kracht, om de zonden uit te delgen, en de ziel te reinigen, dan vele bergen
van gebrekkige en onvolmaakte deugden!’ - Op bl. 52 en vervolgends
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beweert de aanmerkingmaker in 't breede, dat zij, die het bestaan der kwade Engelen
ontkennen, ook ontkennen, dat 'er een hel is, dat den duivel en zijne Engelen een
eeuwig vuur bereid is. ‘Welk eene helsche boosheid!’ zegt hij, en wordt, onder dit
voorstel, zoo ontroerd over de boosheid van die Godslasteraars, die dit durven
tegenspreken, en alzoo de zielen der menschen vermoorden, dat hij 'er God en den
Zaligmaker bij aanroept, en voor hun om genade en bekeering bidt!! - Eens, in de
Kerk, door een zoogenoemden Leeraar, voor eene Zuster der Gemeente, die zich
in doodsnood bevond, hoorende bidden, was hij ook vreesselijk ontsteld, toen deze
zich de navolgende bede, - hij durft ze haast niet noemen, uit vrees, dat men dezelve
niet met bedaardheid zal kunnen lezen; - ‘blijft, is 't mogelijk, blijft bedaard, Lezer!’
is zijn woord; - toen dan deze, wiens naam, zegt hij, de eere niet zal hebben, in dit
Schrift genoemd te worden, zich de navolgende verschrikkelijke bede veroorloofde:
God wilde haar die hemelsche gelukzaligheid schenken, welke Hij den vromen, den
deugdzamen, had toegedacht!!!

C.A. Wahl, Geschiedkundige Inleiding in alle de Boeken des Bijbels,
geschikt ter voorbereiding tot een Christelijk onderwijs, en voor
Ongeleerden. In den Hage, bij J. Immerzeel, Jr. 1806. In gr. 8vo.
XXXII en 270 Bl.
Door dit handboek worden de reeds voorhanden zijnde hulpmiddelen, om, ook bij
ongeleerden, het verstandig en nuttig gebruik der gewijde schriften te bevorderen,
al wederom vermeerderd. Voor hun, die tot de meer uitvoerige Inleidingen van
EICHHORN, MICHAëLIS, BAUER, HAENLEIN, LOTZE en anderen geen toegang hebben,
of deze schriften, als te veel geleerde kennis vooruitstellende, niet genoeg verstaan,
kan dit beknopt werkje van grooten dienst zijn.
Na eenige weinige voorafgaande algemeene aanmerkingen, over den Godsdienst
in 't algemeen, en wel bijzonder den Geopenbaarden, waartoe zoo wel de Mosaische,
als de Christelijke, behoort, en over den Bijbel, als de bron van beider kennis, wordt
over de echtheid,
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geloofwaardigheid, goddelijkheid, en de verzameling dier schriften in twee
onderscheidene Bundels, en in 't bijzonder over ieder schrift, over het eene meerder,
over het andere minder, b.v. over deszelfs schrijver, tijd, inhoud, gebruik, en wat
meer wetenswaardig geöordeeld wordt, ook voor ongeleerde lezers, veel goeds
gezegd. Ook over de zoogenaamde Apocryphe boeken, derzelver inhoud en waarde,
wordt, in een Aanhangsel op de boeken des Ouden Verbonds, gehandeld.
Als eene eerste, of nagenoeg eerste proeve van zoodanig onderwijsboek verdient
deze arbeid geprezen te worden. Wij noemen het eene eerste, of nagenoeg eerste
proeve: want 't kleine boekje van F.C. ZANGE, door onzen kundigen Landgenoot, den
Eerw. VISSER, Predikant te Warns, voor eenige jaren, mede uit 't Hoogduitsch
vertaald, uitgegeven, was meer ingericht naar de behoefte van schoolkinderen. De
Inleiding van WAHL is voor uitgebreider kring geschikt, en kan in de daad, met hulp
van eenen kundigen onderwijzer, zeer veel nuts stichten. Had nu evenwel de Eerw.
J. VAN HULST, Leeraar der Doopsgezinden te Kampen, die, bij de door hem
ondernomene vertaling, hier en daar eene aanteekening gevoegd heeft, van zich
kunnen verkrijgen, om het gebrekkige en voor verbetering vatbare over 't geheel te
verhelpen, waartoe wij vertrouwen, dat het een kundig leerling van den geleerden
HESSELINK niet aan bekwaamheid zou ontbroken hebben, dan had, uit de vrije
navolging van het oorspronkelijke schrift, een meer volledig en voor de behoeften
van hun, voor welken het bestemd is, meer berekend werk kunnen in 't licht
verschijnen.

De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen
beschouwd, tot verheerlijking van God en tot bevordering van
nuttige natuurkennis, in Redevoeringen, door J.A. Uilkens, Art.
Lib. Mag. Phil. Doct. enz. en Christen-Leeraar bij de Hervormden
te Eenrum. IIIden Deels 1ste Stuk. Te Groningen, bij J. Oomkens.
In gr. 8vo. 488 Bl.
Deze voortzetting des nuttigen arbeids, welke zoo zeer het verstand en hart des
Schrijvers tot eere verstrekt, als deszelfs doel uitnemend is, was door ons reeds
vroeger aangekondigd, indien wij dit Deel eerder
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ontvangen, en niet meer dan één beletsel, na het ontvangen, ons verslag van
deszelfs belangrijken inhoud vertraagd hadde.
Hetgeen wij bij de vorige berigten nopens dezen arbeid tot lof vermeld hebben,
durven wij hier gerustelijk herhalen. Behalve het eenvoudige en veelbevattende,
heerscht 'er eene levendigheid in deze Redevoeringen, welke, uit gepaste afwisseling
geboren, en dikwerf door 't bevallige en zwierige in den stijl veraangenaamd, van
dat gevoel getuigenis geeft, 't welk, bij 't beschouwen van 't schoone en nuttige in
de Natuur, het hart doet ontgloeijen in dankbaren eerbied jegens den aanbiddelijken
Schepper. Dit boezemt ons te meer hoogachting in voor den Schrijver, naarmate
de blijken dezer gevoelens bij velen der nieuwerwetsche Wijsgeeren en
Natuurbeschouwers niet alleen te vergeefs gezocht, maar te dikwijls vervangen
worden door de kenmerken der vernederendste trotsheid, welke de oogen van hun
bedwelmd verstand te zeer benevelt, om, met eenvoudigen en ongeleerden, het
onzienlijke Gods, of deszelfs volkomenheden, in de schepselen op te merken.
Dewijl deze Redevoeringen nu reeds zeer veel bevatten, uit hoofde van den
onuitputtelijken rijkdom der voorwerpen, die zich ter beschouwing aanbieden, hebben
wij met genoegen gezien, dat de Schrijver van zijn voornemen heeft afgezien, om,
namelijk, in één Deel de Natuurlijke Geschiedenis te bevatten, of van dezelve eene
algemeene schets te geven. Van hier dat dit derden Deels eerste Stuk, behalve de
algemeene beschouwing der Natuurrijken, de Klasse der Zoogdieren en Vogelen
alleen behelst; terwijl in een tweede Stuk de vier overige Klassen zullen begrepen
worden.
De onderwerpen zijn op gelijke wijze als de voorgaande in de twee eerste Deelen
behandeld. De Schrijver heeft getracht, door het raadplegen der nieuwste en beste
Schrijvers, deze wetenschap voor te dragen overeenkomstig de tegenwoordige
gesteldheid der Natuurlijke Geschiedenis. Uit hoofde van de aanhalingen uit, en de
verwijzingen tot de beste, zoo vroegere als latere en nieuwste Schrijvers, is dit Werk
zeer geschikt om den liefhebberen in de bijzondere vakken tot handleiding te dienen
ter verdere nasporing; terwijl men, door ingelaschte brokken uit de verschillende
Schrijvers, derzelver manier en voordragt kan leeren kennen.
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Gelijk het tweede Deel, door de bijzondere Natuurkunde, of eene opgave en
verklaring van de verschijnselen der Natuur, te bevatten, als op zich zelf staande
kon worden aangemerkt, maakt ook het derde Deel, over de Natuurlijke Historie,
op zich zelf een geheel uit; hetwelk den genen herinnerd wordt, die, als bijzondere
liefhebbers der Natuurlijke Historie, wel dit Deel, zonder daarom het geheele Werk
te nemen, zich zouden willen aanschaffen.
Als eene Inleiding tot de Natuurlijke Historie, wijst de Eerw. UILKENS ons in de
Eerste Redevoering aan, hoe behoefte de oorsprong dezer wetenschap was, welker
geschiedenis van daar tot de vroegste tijden opklimt, en zulks met vermelding van
't geen, ten dezen opzigte, van MOZES af tot op LINNAEUS, de Rangschikker, en
BUFFON, de Prediker der Natuur, en ook sedert dezen, bij zeer verschillende
Schrijvers gevonden wordt. De noodzakelijkheid en schoonheid dezer wetenschap
geene breede aanprijzing behoevende, vindt men voorts gewag van de verdeeling
der natuurlijke ligchamen, en van de kunstige stelsels, door BUFFON, ROBINET en
CAMPER verworpen.
De Tweede Redevoering handelt over de bewerktuigde ligchamen in het algemeen,
en over het dierenrijk in het bijzonder. Hier wordt gesproken over bewerktuiging,
leven en levenskracht, over de voortplanting der bewerktuigde ligchamen, over de
vormdrift, en zoo gewone als buitengewone herstellingskracht. De Schrijver erkent
hierin het duistere en voor den mensch onnaspeurlijke. Het Leven noemt hij bovenal
eene onbegrijpelijke kracht, nog onbegrijpelijker dan alle verborgene krachten in de
Natuurkunde. Hij merkt te regt aan, dat ook in dezen ('t geen niet zelden gebeurt)
de benoeming van het verschijnsel als eene natuurkundige verklaring wordt
opgedischt, en laat het slechts bij eene vraag blijven, 't geen, naar zijn oordeel,
echter door den Geneesheer DOORNIK zoude betoogd zijn, ‘of niet de levenskracht
in de beide bewerktuigde Rijken tot de eerste en algemeene grondkracht van
aantrekking en afstooting zou kunnen gebragt worden, zoodat de vorming en
menging der stoffen den grond der verschillende verschijnselen uitmaken?’ - Dan
de eigenlijke verklaring zal misschien wel evenzeer een geheim blijven als die van
den groei en de voortplan-
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ting der bewerktuigde levende wezens. Verre is het 'er af, dat wij de verdiensten
van BLUMENBACH zouden willen miskennen; maar hetgeen de Heer UILKENS op het
voetspoor diens Schrijvers voordraagt, heeft ons die duistere zaak niet verhelderd,
welke de Schepper misschien daarom als met een ondoordringbaar floers wil bedekt
houden, opdat de vermetele stervelingen, bij het ontdekken, nog niet meer, en hunne
afhankelijkheid, en het scheppend vermogen des Algenoegzamen Formeerders,
zouden voorbijzien. DRELINCOURT, leerling van BOERHAVE, heeft 262 ijdele
veronderstellingen nopens deze voortplanting uit de schriften zijner voorgangeren
opgegeven: BLUMENBACH verzekert, dat het stelsel van DRELINCOURT het 263ste is;
maar wie waarborgt ons, mogen wij vragen, dat een ander schrander vernuft eerlang
dat van BLUMENBACH niet voor het 264ste zal verklaren?
Zeer fraaije aanmerkingen bevat vervolgens deze Redevoering over de
herstellingskracht bij de levenden, die weder even verwonderlijk is, daar zich alles
na den dood zoo spoedig schikt ter ontbinding. - Na de opgave van de kenmerken
en eigenschappen der Dieren in het algemeen, wordt over de verdeeling van het
Dierenrijk gesproken. Reeds in het Scheppingsberigt vinden wij eene verdeeling
der Dieren, schoon dezelve onbepaald en onvolkomen is. ARISTOTELES
onderscheidde dezelve in Vivipara en Ovipara, en de onderdeeling van de Viervoetige
Dieren werd opgemaakt uit de gesteldheid van derzelver hoeven, klaauwen of
vingers. PLINIUS, en later GESNER en ALDROVANDUS, bemoeiden zich niet veel met
eene rangschikking. RAY bragt het eerst de Dieren van iedere hoofdsoort onder
geslachten en soorten; maar ten dezen opzigte hebben de grootste diensten bewezen
LINNAEUS, stellende 6, BRISSON 9, DAUBENTON 8, en de laatste Fransche Geleerden
12 Klassen - welke laatsten op eene uitslaande Tafel zijn aangeduid.
Eindelijk wordt deze Redevoering besloten met eene ontvouwing der kenmerken
van de Zoogdieren in 't gemeen, welke zeer gepast is ingerigt, om den overgang
voor te bereiden tot de beschouwing van de merkwaardigste Zoogdieren, zoo wel
in hunne gedaante en eigenschappen, die zij hebben, als in het nut, 't welk zij
aanbrengen, of ten opzigte van het gebruik, 't welk de menschen 'er van kunnen
maken. Ter aanwijzing van
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de orde, die in de volgende beschouwingen gehouden wordt, dient eene tweede
uitslaande Tafel voor de verdeeling der Zoogdieren in IX Orden en 49 Geslachten,
benevens derzelver soorten, volgens de laatste rangschikking, door Prof.
BLUMENBACH ontworpen. Onmiddellijk achter deze Tafel is nog eene andere gevoegd,
voorstellende de rangschikking der Zoogdieren volgens DE LA CEPEDE, in het
Nationaal Musaeum te Parijs ingevoerd.
De Natuurlijke Geschiedenis van den Mensch, en deszelfs voortreffelijkheid, is
het onderwerp van de Derde Redevoering. Op eene klare en tevens de ziel in eerbied
ontvonkende wijze is vooral dit onderwerp behandeld. Het eerste gedeelte dezer
Redevoering is gewijd aan de beschouwing der bestanddeelen van 's menschen
ligchaam, en vooral der beenderen, spieren en zenuwen. - Daarna wordt beweerd,
dat de Mensch een op zich zelf staand Geslacht uitmaakt, en, in weerwil van de
verscheidenheden, uit éénen algemeenen stam is voortgesproten. De Heer UILKENS
schijnt nog niet verlicht genoeg te zijn, om, naar de droomerijen dier nieuwerwetsche
Wijsgeeren, wien de philosophie der mode doet raaskallen, het gevoelen aan te
nemen, dat de Hand der Nature den Mensch als Dier aan de Aarde gaf - indedaad
eene zeer wijsgeerige stelling! - dat de Mensch misschien Eeuwen lang als Dier op
de Aarde heeft rondgekropen; dat hij eindelijk, men weet niet hoe, een stoot heeft
gekregen, waardoor hij begreep, dat hij toch wat meer dan een Dier was; en dat hij
toen geheel en alleen zichzelven als Redelijk wezen vormde. Ook zal, naar wij
vernemen, de Hr. UILKENS eerlang door eenen kundigen Geneesheer kunnen
geholpen worden van eene leelijke ziekte, de ouderwetsche denktrant geheten,
volgens welke men oudtijds, en helaas ook nu nog de Hr. UILKENS (blijkens bl. 78
env.) meende, dat de menschen uit éénen stam, en wel uit Azië, waren
voortgesproten; en volgens welke men zich zelfs op het Scheppingsberigt en de
verdere gewijde Oorkonden beriep! - Van deze kwale zal de Heer UILKENS, zoo hij
maar innemen wil, kunnen geholpen worden door een Recipé, 't welk eerlang in
druk staat uit te komen, en waarvan reeds de voornaamste ingredienten onlangs,
hier te lande, zoo als wij gehoord hebben, met de ware Charletannerie der moderne
Wijsgeeren, zijn uitgevent.
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Het laatste gedeelte dezer Redevoering loopt over de zamenstemming van ligchaam
en ziel, de voortreffelijkheid van het eerste, en deszelfs ledematen, - over 's
menschen heerschappij over de dieren, - zijne geschiktheid om in alle luchtstreken
te leven, - zijn aandoenlijk maar vast gestel en levensduur, - zijn spraakvermogen,
- en eindelijk zijne vatbaarheid voor volmaking. ‘Verheven redelijk wezen!’ - dus
eindigt deze Redevoering, 't welk wij als een enkeld staaltje willen afschrijven ‘Verheven redelijk wezen! dat in uwe voortreffelijkheid een uitvloeisel der Goddelijke
volmaaktheid bezit, en met deze gedachten u tot den Eeuwigen verheffen kunt! dat
een weinig minder dan de Engelen gemaakt, met eer en heerlijkheid bekroond zijt,
- welk een veelvermogende spoorslag is deze uwe grootheid, om door edele
bedrijven u derzelve waardig te gedragen! Kruip niet met de wormen in het stof der
aarde; zoek niet met de dieren enkel zinnelijk genot. Volmaak uwen geest, streef
naar steeds hogere volkomenheid, breid uwe kundigheden uit, kweek in uw hart
alle schoone deugden aan; - beoefen vooral den Godsdienst van Jesus, en gelijk
gij dan een nuttig en gelukkig burger op aarde zijt, zult gij eens een zalig bewoner
van den Hemel worden: want onsterflijkheid is uwe bestemming!’ - (bl. 106)
Uit het bijgebragte zal men genoegzaam den nuttigen arbeid van den Heer UILKENS
kunnen kennen. Om echter onze Lezers nog meer ter bevordering van het vertier
dezes Werks aan te moedigen, ten einde de kennis der Natuurlijke Historie te helpen
verbreiden, zullen wij nog den inhoud der volgende Redevoeringen opgeven, welker
vierde over de vierhandige, vliesvleugelige en losgevingerde Knaagdieren (Apen,
Meerkatten, Vledermuizen, Eekhoorn, Muizen, Rotten, Konijnen, enz.) handelt. Het
opschrift der vijfde is: Roofdieren en derzelver belang in de huishouding der Natuur
(Stekelvarken, Mol, Wezel, Das, Hond, Wolf, Luiaard, Schildvarken, enz.) In de
zesde wordt gesproken over de eenhoevige Zoogdieren en de herkaauwende met
gespletene klaauwen (Paard, Kemel, Schaap, Bok, Os, Rendier, Muskusdier, enz.)
De veelhoevige, zwempootige en walvischaardige Dieren (Zwijn, Oliphant,
Rivierpaard, Zeehond, Walvisch, Dolphijn, en vele anderen) maken het onderwerp
uit der
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zevende; terwijl in de achtste Redevoering de Natuurlijke Historie der Vogelen
beschreven, en bijzonder over de Roofvogels gehandeld wordt. (Trekvogels,
Roofvogels enz., en hierbij vinden wij eene derde uitslaande Tafel van de verdeeling
der Vogelen in IX Orden en 79 Geslachten, benevens derzelver soorten, volgens
Prof. BLUMENBACH.) In de negende en laatste Redevoering wordt de beschouwing
voortgezet der Land- en Watervogelen, bijzonder der zulken, die ter veraangenaming
onzes levens strekken (Papegaai, Leeuwrik, Vink, Kanarievogel, schoone Vogelen);
voorts die tot onderhoud van ons leven strekken (Hoen, Duif enz.); en eindelijk
dezulken, die door zeldzame gedaante of levenswijze zich onderscheiden (Koekoek,
Pelikaan enz.)
Ziet hier de onderwerpen, welker behandeling het nuttige met het aangename
vereenigt, dewijl men niet alleen de bijzondere eigenschappen der zoo zeer
verschillende Dieren, maar ook vooral het nut en 't genoegen, 't welk de Mensch
van dezelve kan trekken, vindt aangewezen. Wij zien de voortzetting van dezen
arbeid met verlangen te gemoet, bij welke ons de Schrijver ook belooft de beärbeiding
van zulke onderwerpen, die onder den algemeenen inhoud van Philosophie der
Natuurkunde en Natuurlijke Geschiedenis kunnen gebragt worden, en tot welke
onder andere behooren: de zachte opklimming en aaneenschakeling in het
geschapene (waarover wij ons herinneren, eene fraaije Verhandeling van DE LUC,
in de Werken der Haarlemsche Maatschappij, gelezen te hebben, ofschoon daarin
het idê van BONNET en anderen wordt tegengesproken); - betoog, dat de Schepper
een algemeen plan met eene oneindige verscheidenheid in zijne schepselen gevolgd
heeft; - over de instandhouding der Natuur-rijken, en alzoo van de liefde in het
Dierenrijk, van de woningen, vijandelijkheden, natuur- en kunst-driften der Dieren,
enz. enz.
Wij sluiten onze aankondiging met het berigt, dat eene Plaat, voorstellende een
Oliphanten-gevecht, welke afbeelding de Schrijver betuigt verschuldigd te zijn aan
den Heer C. DE COCK, weleer verdienstelijk Afgevaardigde van onze O.I.
Maatschappij, dit Werk versiert; welks beschrijving, bl. 261 en 262 voorkomende,
overwaardig was, zoo ons bestek het gedoogde, ter aanprijzing van dit Werk hierbij
gevoegd te worden.
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Staatkundig Nederland; een Woordenboek tot de Biographische
Kaart van dien naam; door Mr. Jacobus Scheltema. IIden Deels
1ste Stuk. L-S. Te Amsterdam, bij J. ten Brink, Gerritsz. 1806. In
gr. 8vo. 354 Bl.
Daar wij, bij de beoordeeling van het Eerste Deel deezes Werks, en oorsprong en
aart breedvoerig gemeld, en die aankondiging met het vereerend Staatsbesluit van
den 10 Februarij des voorigen jaars, ten opzigte van des Schrijvers arbeid, besloten
(*)
hebben, mogen wij derwaards onze Leezers verwijzen . Ter voldoeninge van onzen
door het voorgaande Deel opgescherpten weetlust zo wel, als om dit Vaderlandsch
Werk nader te doen kennen, namen wij gretig dit vervolg op. Onder de veelvuldige
waarlijk groote en braave, die elks bewondering wekken, elks hoogachting
wegdraagen, treffen wij laage en slegte Karakters aan. Ouden, laateren en
Tijdgenooten, doch reeds overledenen, komen ons te vooren. Hoe bezwaarlijk valt
ons de uitkipping van eenig staal! te meer, daar wij, door ons bepaald bestek, tot
kortheid verpligt zijn.
Eene uitvoerige schilderij vinden wij opgehangen van SIMON VAN SLINGELANDT,
Randpensionaris van Holland. Het zal onze Leezers niet verdrieten, zich eene poos
bij dezelve op te houden. Hij werd gebooren 1664 en stierf 1736. ‘Onze geschiedenis
levert niemand, wiens zedelijke en staatkundige waarde zoo algemeen erkend zijn,
dan dezen man, die om wijsheid, trouw, eerlijkheid en standvastigheid, gebleken
bij den dienst van den Staat, gedurende vijf-en-veertig jaren, met reden door Mr. H.
VAN WIJN wordt voorgedragen als geboren tot heil van zijne tijdgenooten en tot een
spiegel voor de nakomelingschap.
De tijdgenooten zegenden den Staatsman, die Europa in Vrede behoedde, en
schonken hem ook om zijne pligtsbetragting in alle betrekkingen den welverdienden
lof; de nakomeling, die zijne verdiensten onbevooroordeeld en geheel kan overzien,
en

(*)

Zie Letteroeff. 1806. bl. 168.
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nu kan nagaan, welke diensten hij onder andere bewees aan 's lands geldmiddelen,
bevestigt dezen lof, en wij Nederlanders verheffen ons thans met reden op den
landgenoot, die zonder praal, zonder vertooning, door zijne stille wijsheid den
meesten invloed had op de regeerders van Europa en de balans der volksbelangen
gedurende vele jaren in handen hield.
Hij was de zoon van GOVERD VAN SLINGELANDT, (deeze is in het voorige Art.
beschreeven) opgevoed door dezen waardigen man, en den niet min beroemden
SIMON VAN BEAUMONT, zijns Moeders Broeder, strekte hij welhaast beiden tot eer,
en volgde reeds in 1690 zijnen Vader in het gewigtig ambt van Secretaris van den
Raad van State.
Zorgvol was de tijd van zijne bediening. Eerst deelde deze Staat bijzonder in de
schade van den oorlog, die door de omwenteling in Engeland veroorzaakt was en
in 1697 door den Vrede van Rijswijk geëindigd, eerlang door dien krijg gevolgd
werd, welke Europa, om de Spaansche Successie, van 1702 tot 1713 in vuur en
vlam stelde. 's Lands schatkist was door de aanstrenging van alle kragten tot op
den bodem toe geledigd; de toestand was na den vrede bijna hopeloos, zoodat zelfs
in 1715 het kantoor der Generaliteit gedurende tien maanden gesloten werd.
SLINGELANDT schafte raad met den Thesaurier-Generaal JACOB HOP, en had weldra
het genoegen het landscredit te zien herleven. Hij werkte destijds bijzonder tot het
houden eener buitengewone Vergadering, en verwierf zeer veel roem door het
zamenstellen van het heerlijk vertoog, over de defecten van de toenmalige Constitutie
der Regering van den Staat en der middelen van redres, gesteld met oogmerk van
voorlichting van de uitgeschrevene vergadering in 1716. Na den Staat en vele van
de Ingezetenen bewaard te hebben voor de gevaren van den Actiehandel, die het
Nationaal Bankeroet van Frankrijk ten gevolge had, strekte hij zijne uitzigten tot het
herstellen van 's Lands middelen te water, en het is aan zijne wijsheid en naarstigheid
het meest toe te schrijven, dat het Generaal Plakaat op de Convoijen en Licenten
in 1725 werd uitgegeven: hetzelve is altoos erkend als een meesterstuk van gezonde
regeerkunde.
In dit jaar werd hij tot Thesaurier-Generaal verkozen; ook in dezen kring hield hij
zijnen roem staan-
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de. De voorredenen van de jaarlijksche Staten van Oorlog, gedurende zijne
bedieningen als Secretaris en Thesaurier-Generaal gesteld, bevatteden telkens het
heerlijkst overzigt van het verledene met juiste toepassing op het toekomende en
zijn hoogstlezenswaardig, ook als modellen van deftigen en door eenvoudigheid
klaren schrijfstijl.
Uit deze loopbaan werd hij geroepen tot het ambt van Raadpensionaris, destijds
in een Stadhouderloos tijdvak even belangrijk als ten tijde van DE WITT, doch minder
gevaarlijk. Hij bediende dit ambt negen jaren en ijverde bijzonder voor het Wener
verdrag. De lof zijner toenmalige verrigtingen is verder best vermeld door vreemden;
welken lof wij als niet verdagt gerustlijk durven overnemen. “Niemand bekleedde
het ambt van Raadpensionaris met grooter bekwaamheden, met meerder
waardigheid van karakter, of met diepzinniger doorzigt van de gesteldheid en de
belangen van zijn land en van andere landen. Hij was, wel is waar, Raadpensionaris
in vreedzame tijden, doch het was door voorzigtige tewerkstelling van welberadenheid
en verstand, dat hij deze dagen vreedzaam maakte, niet alleen voor dit
Gemeenebest, maar ook voor Europa. Hij volvoerde grooter dingen in de stilte van
het kabinet, dan die andere Staatsmannen deden uitblinken te midden dier
bewegenissen van binnenlandsche onlusten of buitenlandschen krijg, welke door
wijsheid dikwijls zouden zijn voorgekomen, en wier gevolgen altoos verderslijk zijn.
De Faam verheft altijd met luidere stemme dat verstand, het geen zich vertoont in
onrustige tijden, dan het veel verhevener, het welk zulke tijden voorziet en belet op
te dagen. SLINGELANDTS tegenwoordigheid strekte tot eer der Vergaderingen, waarin
hij voorzat, en zijn naam werd met eerbied genoemd in de kabinetten van Wenen,
Londen en Versailles. Hij zette eene nieuwe waardigheid en invloed bij aan den
post door hem bekleed, schoon dezelve vóór zijnen tijd van zoo veel gewigt en
aangelegenheid geweest was in de Vereenigde Gewesten, door de bekwaamheden
en verdiensten zijner uitmuntende voorgangeren.” The Monthly Review April 1784.
Men zoude met dit alles alleen op het karakter van SLINGELANDT kunnen
aanmerken, dat hij de doorzettendheid van DE WITT en de voortvarendheid van GAS-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

119
miste.’ [Met verlof des Schrijvers: vorderden de tijdsomstandigheden en
de gevallen die doorzettendheid, die voortvaarendheid?]
‘SLINGELANDT stierf op 1 December 1736. O. Z. VAN HAREN hoorde op dien dag
de volgende aanmerkelijke en door de uitkomst bevestigde woorden van DON LOUIS
D'ACUNHA, een man van negentig jaren en het orakel der vreemde Ministers: “de
Staat heeft zijn hoofd verloren, en zal het misschien zoo lang (FRANçOIS) FAGEL leeft
zich staande houden; maar als die sterft, of zijnen invloed verliest, zal het niet anders
zijn den (dan) onrust en verwarring.” Zie Geuzen bl. 315. Dezelfde Schrijver zegt
verders, dat tusschen PATINHO, eerste Minister van Spanje, en SLINGELANDT, een
doorstraalende naijver was, waar het middenpunt van den staatshandel zou zijn, of
te Madrid of in 's Hage. De laatste zag zijne wenschen vervuld.
Hij was gehuwd (1) aan SUSANNA DE WILDT, bij wie hij een zoon naliet, later
Ontvanger-Generaal van Holland, (2) aan JOHANNA COESVELD.
Zijne waarde als Staatkundig Regtsgeleerde zullen wij nader gedenken. Hij was
een groot kenner der Grieksche taal; in dezelve waren de Brieven van Paulus zijne
liefste lezing. Hoe veel wijsheids zijne Brieven bevat hebben, kan eenigzins worden
opgemaakt uit het berigt, dat een der geleerdste en verstandigste Boekhandelaaren
in Engeland duizend guinies bood voor de Brieven tusschen SLINGELANDT en
MARLBOROUGH gewisseld: Lord DELAWAR deed dit aanbod aan den zoon: het werd
afgeslagen. Montl. Rev. l.c.
CHESTERFIELD geeft verders in zijne Brieven vele en zeer belangrijke berigten
over de verdiensten en het karakter van SLINGELANDT. Zie D. XII. bl. 10 van de
Fransche Druk 1796. Plaatsgebrek verbiedt ons om 'er iets van over te nemen. Zie
verders WAGENAAR D. XVIII, XIX, en VAN WIJN Bijvoegzels, vooral ook zijne eigene
Staatkundige Geschriften, die nimmer genoeg door aankomende Regenten kunnen
gelezen worden. Zijne Afbeelding is bij WAGENAAR D. XVIII. 452. Wij missen eene
goede Levensbeschrijving; wij kunnen zelfs geene Lofrede aanwijzen.’
Men leeze hier nog, wat SCHELTEMA van een laateren Raadpensionaris zegt. ‘LAURENS PIETER VAN DEN
PAR FAGEL
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SPIEGEL, eerst Raadpensionaris van Zeeland, daarna van Holland, geb. 1737. gest.

1800, was geboortig te Goes en zoon van LAURENS en CORNELIA PETRONELLA
DUVELAAR; in zijne vroege kindschheid trok zijne schranderheid de aandacht van
den wijzen WILLEM VAN CITTERS, die destijds zijne toekomende vermaardheid durfde
voorspellen.
Roem van geleerdheid en bekwaamheid baande hem spoedig den weg tot ambten;
langs dien van Secretaris en Burgemeester van Goes., en Secretaris der Staaten
van Zeeland, steeg hij tot dat van Raadpensionaris, en betoonde zich in alles een
man van grooten bedrijve.
Aan zijn beleid wordt het voornaamentlijk toegeschreeven, dat Zeeland in Junij
1787 de belangen van den Stadhouder toeviel, en dat de omwenteling aldaar zoo
veel vroeger plaats had. Naar het oordeel van velen hebben de gruwelijke
plunderingen en mishandelingen, welke deze gebeurtenissen vergezelden en waarbij
zeker zommige Zeeuwsche Regenten zich ten minsten door nalaatigheid verdacht
maakten, ook eene vale nevel over zijnen roem verspreid; andere kennen hem
hiervan vrij; volgens CAILLARD was hij destijds gevaarlijk ziek.
Naauwlijks was de omwenteling algemeen, of hij werd als den geschiktsten man
beschouwd om den zwaaren last van het ambt van Raadpensionaris van Holland
te torschen: ook in dezen betoonde hij vele werkzaamheid; en hij had
ontegenspreekelijk een groot aandeel in de voornaamste gebeurtenissen van dien
tijd, als de alliantien met Engeland en Pruissen, het deelneemen in de Conventie
te Pilnitz enz. De beschrijving en beoordeeling van dit alles zij overgelaten aan
volgende rijden.
Natuurlijk was het, dat tegen den man, die in zulk een stormtijd, als wij beleefd
hebben, aan het roer stond, de stem van velen zich verhief. Hij bleef echter aan het
roer, hoe groot het gevaar van vervolging door partijgeest voor hem ook mogte zijn,
tot dat het hem uit de handen werd genomen; door deze kloekmoedigheid rees zijne
waarde in het oog van zijne tegenstanders, dan dezelve bad voor hem bittere
gevolgen, Hij werd op 3 Feb. 1795 door politieke magt gevangen genomen, en
sedert, onder verschillende meer of min bezwaarende omstandigheden, gevangen
gehouden in de kastelenij van den Hove van Holland, op het Huis in 't Haagsche
Bosch, op de gevan-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

121

gen-poort, en op het kasteel te Woerden tot in December 1798. wanneer hij zijn
ontslag niet aannam, dan met een deftig protest van door gebruik te maaken van
destijds gegeevene amnestie, het regt om hem in hegtenis te neemen en te houden
niet te hebben erkend.
Sedert leefde hij bij zijn huisgezin te IJsselstein. In den zomer 1799 trok hij na
Lingen, alwaar destijds de Erfprins van ORANGE en vele uitgewekenen waren. Hij
stierf aldaar op den 7 Mei 1800 aan eene beroerte, en liet tien kinderen na bij
CORNELIA DIGNA OSSEWAARDE.
Het schetzen en beoordeelen van zijn karakter durven wij niet onderneemen.
Zijne zeldzaame en uitgestrekte kundigheden ook in de Nederduitsche taal, de
Oudheden, de Geschiedenis en de Regtsgeleerdheid zijn door niemand in twijfel
getrokken. Zij blijken daarenboven uit zijne geschriften, welke wij nader zullen
gedenken. Wenschlijk ware het, dat de door hem bewerkte geschiedenis van de
Unie van Utrecht in het licht werd gegeeven: de Brieven en Negotiatien van hem in
1803 uitgegeeven, zijn zeer belangrijk, als veel licht verspreidende over zijn bedrijf:
de Nadenking van een Staatsman is ook aanmerkelijk. Bij het eerste werk is eene
afbeelding van zijn gelaat gevoegd.
In de geschriften van onzen tijd is veel over hem gezegd, dan moeilijk is de
aanwijzing van echte bescheiden bij de hitte der tijden. In het werk getijteld R.L.
BOUWENS aan zijne Committenten 1797 vindt men zeer aanmerkelijke aantekeningen
van den Griffier FAGEL, aangaande gesprekken met den Raadpensionaris gehouden,
bl. 148 en volg.’
Geen' der Leezeren van dit Werk kan ontgaan, hoe dikwerf SCHELTEMA's anders
siksche hand wederhoudend schijnt te beeven, als het Persoonen geldt, die zeer
onlangs van het Staatstooneel zijn afgetreeden. Dit is te bejammeren: veel, dat
Tijdgenooten weeten en schrijven, geraakt op die wijze in 't vergeetboek; en kan
men, zo veel nader aan de gebeurtenissen, het waare van het valsche dikwerf best
schiften. Althans wij herinneren ons, in de Not. van Zeeland, (die zo wel gehoudene
Notelen) op 't laatst van VAN DE SPIEGEL's Raadpensionarisschap in Zeeland, het
een en ander geleezen te hebben, 't geen als welgestaafd mag aangenomen worden;
behalven veele bijzonderheden, te vinden in de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

122

Verzameling van Stukken in de zaak van Mr. L.P. VAN DE SPIEGEL, zeker den Schrijver
niet onbekend.
Reeds ontvingen wij de laatste Letteren van dit gedeelte deezes belangrijken én
hoogst verdienstelijken arbeids.

Nieuwe Mengelingen, door Mr. Willem Bilderdijk. IIde Deel. Te
Amsterdam, bij J.W. IJntema en Comp. 1806. In gr. 8vo. 314 Bl.
Ter naauwernood hadden wij dit boekdeel begonnen te lezen, toen ons een gezegde
van ALBERT DURER, over het schilderwerk van GEERTGEN VAN ST. JANS, in den zin
kwam: Wahrhafftig 'er ist ein Mahler im Mutters Leib gewesen! Dit gezegde bleef
ons bij tot het einde des bundels. Inderdaad, meesterlijk is overal de versificatie;
zoo gemakkelijk, zoo vloeijend, zoo welluidend het gebondene, dat men naauwelijks
gelooven kan dat het niet geheel vrij en ongedwongen als ongebonden rede gaaf
weg daar heen geschreven is; en, om hoogere verdiensten aan te roeren, welk eene
gedurige vinding! welke schilderingen! hoe eigenaardig alles naar zeden en tijden,
en dat met woorden zoo kiesch, zoo keurig, uitgedrukt! hoe stout hier! hoe teeder
wederom daar! - Ja, zoo treurden de AEgyptenaren! zoo groeteden de Joden! zoo
spijzigden de Romeinen! zoo speelden de Grieken! - Met deze en honderd dergelijke
uitroepingen braken wij ons lezen gedurig af. Het scheen zelfs dat wij de meeste
dezer gedichten niet stil lezen konden; die bij ons zaten, moesten ons aanhooren,
of.... Maar mij dunkt wij hooren den Lezer zeggen: Niet dan loutere exclamatien!
Heet dat Recensie? - ‘Ja! zulke Verzen moet men niet recenseeren, maar uitroepen!’
- Eilieve bedaar! gij deedt beter ons dat schoone te laten proeven, en te bewijzen,
dat al ... ‘Bewijzen? Kunstgewrochten, voortbrengsels van het vrije en weelderige
vernuft, analiseeren? Neen, dat kunnen wij niet.’ - Nu, zoo houden wij uwe loftuitingen
voor een ijdel windgesnor. - ‘Neen, dat dulden wij nog minder; dan zullen wij u liever
iets van het schoone laten proeven, en trachten het u als met den vinger aan te
wijzen, hoe onvolledig dit dan ook zijn moge.
Het eerste Gedicht, hier voorkomende, is eene Romance, Assenede genaamd.
Hier is hetgeen tusschen Jozef en Potifars beminde voorviel bezongen; het verhaal
echter is geheel veranderd, en de Dichter geeft daarvan in zijne Aanmerkingen over
de Assenede de redenen op. De vinding en verdediging beide zijn in allen gevalle
een groot Vernuft waardig. Wij zouden echter ook onder die genen behooren, die
met bl. 19 het ge-
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dicht hadden laten eindigen - maar neen! zoo zouden wij het ingenieuse, sijn
gedachte en meesterlijk eenvoudig uitgedrukte der ontdekking van Jozefs onschuld
gemist hebben.
De Koning ziet de schouderslip
Den gespriem afgescheurd.
Maar Hemel! hoe ontroert zijn ziel
Om wat hij meer bespeurt!
Wat vindt hij? (Hemel, 't is uw wil,
De waarheid breekt hervoort.)
De vingren, stijf in 't kleed gedrukt:
Het kleed, daar van doorboord.
Doch waar? Van achtren in den sleep,
Die, reikende aan den grond,
In 't vluchten, ja, te grijpen was,
Maar niet, van die weérstond.
Die vingermerken opgescheurd
Tot onder aan den rand,
En dien in kronkels saamgeprest
Van 't knijpen van de hand.

Men vindt dit misschien laag, nietsbeduidend - en echter is het, onzes oordeels,
regt kunstig. De eenvoudige Natuur met een bespiedend oog na te gaan, en de
zaken keurig uit te drukken zoo als ze waarlijk zijn, dit doet de Kunstenaar; hierin
komen alle Schilders, Dichters, en wie meer de beeldende Kunsten beoefenen,
overeen. Alles, echter, moet zonder schijnbare kunst geschieden, en nimmer plat
uitgevoerd zijn. De zaak schijnt gemakkelijk, en echter is ze zeer moeijelijk. Dezelve
is eene zeer noodzakelijke vereischte; zij behoort tot het schilderachtige der Poëzij.
Men mag dit wel ernstig overdenken in onze dagen, waarin bijna alle Dichters,
behalve BILDERDIJK, te weinig letten op dat eenvoudig begluren der natuur, op die
zachte toetsen en partijen der kunst. Men zoekt op den duur te veel sterksprekende
beelden, en verwaarloost de stille en bevallige groepen. De God der Poëzij is geen
sterkgespierde Hercules, maar een bevallige en fiere Apollo. - Dan, om na dezen
uitstap tot de Assenede terug te keeren, hoe regt locaal is de aanhef:
Geheel Egipte was in rouw;
In rouw om Thammus dood,
En 't strenge Jaarfeest duurde nog,
Dat alle vreugd verbood.
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De sisters zuisden door de lucht,
Gemengeld met geween,
En alles hijgde naar den dag,
Dat Apis weêr verscheen.
Alleen de minlijke Asseneed, enz.

En zoodanig is het geheele gedicht. Dit locale is eene niet minder noodzakelijke
vereischte; dit geeft leven aan de schilderij, daar het ons als op de plaats zelve
brengt. Studie, derhalve, op soortgelijke plaatselijke kundigheden, vóór men aan
het dichten valt, is allernoodzakelijkst. Hieromtrent is BILDERDIJK altijd en overal de
meester: het eigenaardige der plaatsen en personen straalt in alle zijne gedichten
uitnemend door.
Hoe eenvoudig en tevens krachtig is, in dezelfde Assenede, dit couplet:
Des meisjens weeke borst bezweek,
En kon dit niet weêrstaan;
Maar bad den God dien hij aanbad,
En, met dien God, hem aan.

Doch allertreffendst komt ons dat gedeelte voor, waar Jozef haar, in razende
droefheid over haar aanstaand huwelijk met Potifar, zijns meesters groete brengt,
waarna
Hij zwijgt, en kust den zoom van 't kleed,
Dat langs haar schouders plooit.
Hij wacht haar andwoord knielend af,
En zij, zij blijft verstrooid.

Hoe schilderachtig is reeds dit! hoe naar den aard des lands het kussen van den
zoom des kleeds! hoe veel zwier geeft het plooijen van het kleed langs de schouders!
en eindelijk, hoe regt natuurlijk, hoe fijn gedacht is de wezenloosheid, de verstrooijing!
- zij schijnt het nog niet te begrijpen; - Jozef nu op de kniën? - voor haar? Zij bekomt
In 't einde, met een' diepen zucht,
Die uit haar binnenst schiet:
‘Rijs (zegt zij), dierbre Jozef, rijs!
Die plaats is de uwe niet.’

Hoe veel gevoel, hoe veel uitdrukking zit 'er in den laatsten regel! Zij ontwikkelt 't
echter nader, als ware zij bevreesd niet genoeg verstaan te zijn.
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‘Ach, zoeter lage ik aan uw kniên
Bevrijd van dezen dwang,
In Gozens onvergeetbaar dal
Te luistren naar uw' zang!
Ach, zoeter lage ik aan uw kniên
Te weenen in het stof,
Dan Jozef aan mijn' voet te zien
In dit afgrijslijk Hof!’

Dan laten wij ons bedwingen; wij kondigen niet de Assenede, maar den ganschen
bundel aan. Meesterlijk fraai zijn ook Lucretia en Achilles in Scyros; dan, daar wij,
in onze keuze, tot weinige en minder zamenhangende voorbeelden ons moeten
bepalen, kunnen wij van deze Meesterstukken niet meer zeggen, dan dat zij zijn
zoo het hoort, regt Grieksch en Latijnsch, dat is, de zeden, gewoonten, tafel-,
huissieraden, citer, met één woord, alles is zoo als men het daar gevonden zou
hebben. Men zou misschien kunnen aanmerken, dat in den tweeden regel van de
Lucretia gesproken wordt van Adelaars, die echter naderhand eerst der Romeinen
veldteekens wierden; dan ter verdediging hiervan zou misschien nog wel iets te
vinden zljn. Meer opmerkings zal 't baren, dat de Geschiedenis op het slot geheel
veranderd is. Het is een fijn geschilpunt, wel eens eene afzonderlijke overweging
waardig, of en in hoe verre de Dichter zich aan de geschiedkundige waarheid houden
moet; - wij voor ons geven hier veel toe, zoo de waarheid in de natuur, zeden en
gebruiken, maar stipt in acht genomen wordt, en het een het ander niet tegenspreekt.
Tot eene andere proeve van BILDERDIJK's zeldzame verdiensten, kiezen wij het
kunstig schilderen eener Tooverheks, in het Verhaal, genaamd het Slot van Damiate.
Hij neemt zijn toevlucht tot gevloekte tooverkracht.
Een monster, in het hart van Scythië opgebracht,
Een snoode Wichlares, in 't Kunstgeheim bedreven
Van helsche gruwelrijm, dat d'afgrond dwingt te beven,
De zilvren nachtschijf in haar hemelkreits beroert,
En de oogsten door de lucht op andere akkers voert,
Verschijnt op zijn bevel, om door heur aaklig zingen
Mijn maagdelijke borst tot zijne min te dwingen.
Zij naakt, de dag verbleekt: haar oogen, ijslijk hol.
Versteenen wien zij ziet. - De ontzachbre Tooverkol
Aanschouwt me. Een dof geluid schijnt in haar borst te kermen.
En jaagt me eene ijzing aan. Zij kruist haar vleeschlooze armen
Tot driewerf in de lucht, en zwaait heur wichelroe,
En gilt met heesche stem den Vorst der Geesten toe.
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Het ratelt onder de aard als van verborgen' donder:
De bodem schudt en beeft: men wacht een vreeslijk wonder!
Maar siddrend roept mijn mond den naam mijns Heilands uit,
En 't helsch gespook verdwijnt in daavrend schrikgeluid.
De Best ligt, als verplet, ter aarde neêrgeslagen.
Ik zie in 't dor geraamt' het angstig harte jagen
En kloppen door de borst. Hier is mijn macht te kleen,
Dus zegt ze, en vliegt op eens door muur en welfsel heen.

Wat dnnkt u, Lezer, van zulk eene vinding en schildering? Zoo wordt de Dichtkunst,
hetgeen zij zijn moet, eene sprekende schilderij. Waar deze tafereelen gemist
worden, ligt de anders levendige en vlugge Poësis, zoo niet te slapen, ten minste
te dutten. De Natuur moet men nabootsen. De Schilder- en Dichtkunst, dit is een
ieder bekend, zijn Zusters. ARISTOTELES en alle zijne Theoretische kinderen,
kindskinderen en achterkindskinderen hebben dit opgemerkt. Wie de Moeder van
beide geweest is, zegt ons ANSLO, als hij zingt:
...Vrouw Natuur ter werelt heeft gebragt
De Schilderkunst en Dichtkunst t' eener dracht.

Het zijn dus niet alleen Zusters, maar Tweelingen, van welke de Natuur de Moeder
is. Eene natuurlijke schildering behoort dus tot hare eerste bestanddeelen; met
andere woorden, is eene hoofdvereischte. Wie de Natuer allernaest volgt, zegt
VONDEL, die is de rechte Apelles; en wij stemmen dit gaarne toe, mits men altijd aan
het schilderen blijve, en overal de regte smaak doorstrale. Dit laatste nu kan men
best erlangen door eene vlijtige beoefening der Ouden, of liever in het algemeen
door een aandachtig beschouwen van voorbeelden, en die, het zij alleen, of onder
eens anders leiding, op te merken, en op te vangen als fijnere deelen, door
voorgangers of tijdgenooten gestookt, die wij dan dankbaar weder ten onzen
gebruike, mits behoorlijk gemengd en verwerkt in onze poëtische stookkas, als
sterke spiritus in onze Poëzij overbrengen.
Navolging, die, als een afgeleid beekje, haar water tot groei en levendigheid
minzaam mededeelt; navolging, behoorlijk gebruikt, is niet alleen geoorloofd, maar
zelfs noodzakelijk en ten hoogste lofwaardig. Dezelve kan van enkelde plaatsen,
of van geheele gedichten zijn. Van beiderlei soort weet BILDERDIJK zich meesterlijk
te bedienen. Van de laatste soort zijn de beide Lofzangen naar KALLIMACHUS, in
dezen bundel voorhanden. Wij voor ons verkiezen altijd Navolgingen boven
Vertalingen. Het is hier de plaats niet, en zou ons te ver afleiden, dit met klem van
redenen te betoogen; genoeg is 't, dat wij de hier voorkomende Lofzan-
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gen, en bovenal die aan Diana, tot proefstukken der kunst in dit vak durven
aanbevelen. Wilt gij zien, Lezers, hoe de Cyclopen werken, en hoe een meester in
de dichtkunst zijne versificatie schikt naar het onderwerp? wat de keus der woorden,
het zij zacht of stootend, hard of liefelijk, ruw of beschaafd, op de uitdrukking der
zaken vermag? hoe een goed musicaal gehoor, hoe de juiste kennis der zacht- of
hardheid, lang- of kortheid der lettergrepen, hoe de juiste plaatsing der klemtoonen
den dichter der natuur in zijne schildering te stade komt? - verzelt Diana en hare
Nymfen
.... naar 't geslacht der Titans, grof van vuist,
Dat d'ijzren moker voert en in Lipare huist.
Lipare! een nieuwe naam, dien geene Aaloudheid kende,
Eer nog Saturnus zoon de wareldteugels mende.
Gij vondt ze aan 't aanbeeld van den vlammenden Vulkaan
Met opgeheven' arm om 't gloeiend ijzer staan.
Zij zwoegden aan een kreb voor God Neptunus rossen.
De Nymfen sidderden op 't aanzien dier Kolossen:
't Gebergt van Ossa scheen hun kleiner op 't gezicht.
Een eenig schrikbaar oog gaf in hun voorhoofd licht.
Maar dit, dit eenig oog, als vier paar beukelaren,
Geleek ze als met de vlam eens bliksems aan te staren!
't Geluid van 't aanbeeld dat door rots en welfsel klonk,
Zoo vaak de hamerslag op 't vonklend smeedwerk zonk,
't Ontzachlijk luchtgezuis ten blaasbalg uitgedrongen,
En, zelf de holle zucht van hun verschroeide longen,
Doordringt haar 't hart met schrik en ijzing. 't Ingewand
Der Etna beeft er van, en 't gantsch Trinakrisch strand.
't Naburig Latium weêrgalmt; en 't naastgelegen
En rotsig Cyrnus springt, als blode hinden plegen,
Met berg en grondvest op, wanneer dit woest gespuis
Voor d'ijsbren ovenbrand van 't gloeiende sornuis
Bij elken nieuwen slag hun reuzenkracht verspillen,
Om 't gruwbre steelgevaart' der hemers op te tillen,
En 't, opgeheven, met verdubbling van hun macht,
Weêr neêr te ploffen op de smeêltaaf die 't verwacht.
Geen wonder, zoo het hart dier teedre maagdenspruiten
Voor 't aanzien, voor 't gedruisch, zich-zelf scheen toe te sluiten!
Het kleene Godenkroost weêrstaat dien afschrik niet,
Wen 't al te weeldrig kind de moeder niet ontziet,
En zij den Titan roept. Dan koomt, met roet bestreken,
Merkuur-zelf, als Cykloop, van door een wolkmuur breken,
En buldert dat het dreunt. Flux beeft het arme wicht,
En schuilt in moeders schoot, de handen voor 't gezicht.
Maar gij, veel jonger nog, van schrik noch angst bewogen,
(Want naauwlijks badt gy nog uw derde jaar voltoogen,
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Daar ge op Latones arm, gedrongen door Vulkaan,
Aan wien zij 't kraamgeschenk beducht was af te slaan,
In deze smiss' gebracht, die monsters zaagt en kuste)
Wen Brontes u omhelsde en op zijn kniën hutste,
Zaagt met een' dartlen lach zijn' borsteligen huid,
En trokt hem op de borst een gantsche hairvlok uit,
Die ge aan uw moeder toonde, en als een zegepandtjen
Om hoog hieft. Brontes draagt van 't speelziek kinderhandtjen
Dat teeken eeuwig in den kalen boozemplek,
En koos geen Koningskroon voor de eer van dit gebrek.

Om het regt fraaije hiervan te vatten, en het oor te scherpen, moet men het meer
dan eens lezen; - lezen, zeggen wij, dat is goed lezen, zoo als men verzen lezen
moet; en hoe weinigen kunnen dit! Wilt gij hiervan een blijk, hoort den Gijsbrecht
van Amstel of andere dichtstukken op het Tooneel reciteeren, (want reciteeren of
lezen komt hier op hetzelfde uit;) nu eens laat men een woord uit, dan weder voegt
men 'er een in; men verplaatst, verdraait, verandert naar willekeur, zoo het rijmwoord
slechts behouden is. Die in een schoon vers een woord verandert, kladt in een
heerlijk schilderij. Wij zouden, zoo wij ruimte hadden, met de aangehaalde plaats
zulks duidelijk kunnen bewijzen, en gemakkelijk eene menigte welgekozene, juist
geplaatste, aardig gegroepte, daar alleen welklinkende en geestig de zaak
nabootsende woorden kunnen bijbrengen. Voortreffelijke KALLIMACHUS, zie hier eene
Navolging, uwen Zang waardig! - waardig, zeggen wij; inderdaad wij hadden niet
gaarne de keus, of wij hier liever KALLIMACHUS dan BILDERDIJK wilden zijn. Maar men
zal zeggen, dit wordt u ook niet gevraagd; en men heeft gelijk: wij houden over het
geheel ook zeer weinig van comparatieve beoordeelingen; zij gaan altijd mank.
Uitnemend komt ons in dezen bundel voor het Gedicht

's levens beker.
Tenentque Pocula tetra homines, et inumbrant ora coronis.
LUCRETIUS.
Laat smaragden en saffieren
's Levens brozen beker sieren;
Laat robijn en diamant
Schittren om zijn' gouden rand;
Laat hem roos en anemonen
Met het geurigst kransjen kroonen;
Laat de tintelende wijn
Gloeien door zijn kristallijn;
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Laat hij tot den boord geschonken,
Vrolijk schuimen, dartel vonken,
En verlokken oog en hart;
Laat hij met zijne eerste teugen
't Onbedreven hart verheugen;
Ach, wat geeft hij toch dan smart!
Duizend die hem vrolijk grijpen,
Maar met harde vingers nijpen,
Breekt en barst hij in de hand.
Dan beklagen zich de droeven,
Dat zy 't vocht nog naauwlijks proeven,
Of de zoetheid ligt in 't zand.
Andren netten pas de lippen,
Of zij laten hem ontglippen,
En zij doen de zelfde klacht.
Andren, die er groots meê pralen,
Laten 't nat er in verschalen,
En verliezen geur en kracht.
Andren zwelgen! Maar met horten,
En zij plengen, druipen, storten,
En verkwisten 't kostbre vocht.
ô Hoe zeldzaam, die ter degen
's Levens vollen beker leêgen,
Die hem wel genieten mocht!
Doch men grijp' hem wel en handig,
Hou hem vast, en drink hem leeg,
Ernstig, matig, en verstandig!
Ach, wat is het, dat men kreeg?
De eerste mondvol mag dan smaken,
En de dorst ons gaande maken
Door een soort van prikklend zoet;
't Week verhemelt' zachtjens streelen;
Lieflijk door den gorgel spelen;
En doen maag en hersens goed.
Maar hoe zoet het eerst moog schijnen,
Al die wellust gaat verdwijnen;
Al wat smaakte gaat er af;
Ieder teng valt immer banger;
En de nasmaak wordt steeds wranger;
Ja, het laatst is enkel draf.
Neen, men moog om krans of bloemen
Of om uiterlijken praal
Mij dien schoonen beker roemen;
Ik, ik dronk hem, dien pokaal!
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Ik, ik weet, wat wreede zorgen
In die wellust zijn verborgen
Die zijn eerste teng ons geeft!
'k Heb in maag en ingewanden
't Zuur vol scherpte voelen branden,
't Geen zijn zoetheid in zich heeft!
'k Ken de naweên van die teugen,
Die een oogenblik verheugen;
'k Heb hunn' nasmaak in den mond:
En mocht me iemand in dit lijden,
Van den laatsten drop bevrijden,
ô Dat waar een blijde stond!

Welk eene kunst, welk eene versificatie! gemakkelijker, vloeijender, welluidender
heeft VONDEL en inderdaad geene onzer Dichteren zijne verzen gemaakt. In het
werktuigelijke der kunst heeft BILDERDIJK het, onzes oordeels, zoo ver gebragt, dat
men, door zijne versificatie verlekkerd, met moeite de verzen van andere Dichters
leest. Dan, komen wij tot het meer zakelijke, meer verhevene der kunst. Hoe regt
antiek is de beker in den aanhef! hoe juist, hoe fraai uitgedost! hoe schittert, hoe
bekoort hij! hoe verlokkend tintelt voor ons daarin de wijn! schuimen, vonken, hoe
wel gekozen zijn deze woorden! Dan de groote kunst zit in het fijn gedachte en
kiesch uitgedrukte der geheele schildering. De een grijpt hem, nijpt hem met harde
vingers, en doet hem barsten; de ander net (hoe uitnemend is dit woord hier gekozen)
pas de lippen, of hij ontglipt hem; een derde praalt 'er mede, en laat het nat 'er in
verschalen, zoo dat geur en kracht verloren gaan; een vierde zwelgt - en hoe zwelgt
hij? - zoo als men zwelgt, met horten; en wat is het gevolg? - plengen, druipen,
storten en verkwisten van 't kostbre vocht. Welk eene verhevene eenvoudigheid
heerscht in dit gansche Gedicht, zoo wel in de gedachte, als in de uitvoering! Zoo
ziet men, dat het simplex sigillum veri ook in de Dichtkunst eenige klem houdt. Wij
voor ons hadden het slot wel wat luchtiger willen hebben; het geheel had dan, naar
ons denkbeeld, beter houding; maar het blijft echter zichzelven niet ongelijk. Welk
eene kunst ligt 'er in dat prikkelend zoet. 't week verhemelte, liefelijk door den gorgel
spelen, doen maag en hersens goed, en eindelijk dat
- in maag en ingewanden
't Zuur vol scherpte voelen branden,
't Geen zijn zoetheid in zich heeft!

Ja zoo is, zoo streelt, zoo prikkelt de wijn! - Waarheid! Natuur! mogten alle onze
beroemde Dichters op uwe altaren zulke offers brengen. Dan, eer wij van dit
Gedichtje afstappen, veroorlove men ons deze kleine aanmerking. In het
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motto uit LUCRETIUS staat tetra; LUCRETIUS schreef saepe. Zulke veranderingen
keuren wij niet geheel af; vele Spectators kregen wij anders aan den hals; maar wij
zien dan toch liefst, dat de veranderde woorden met eene onderscheidende letter
gedrukt worden.
Wij willen de grenzen eener Recensie niet al te ver overschreden, en daarom
geene verdere proeven bijbrengen uit min ernstige en lossere gedichten, die op
eene meer geestige leest geschoeid zijn. Schoon het Attisch zout deze versjes op
vele plaatsen smakelijk maakt, bevielen zij ons in dezen bundel niet het meest. Wij
weten niet regt hoe het komt, wij sloegen ze eerst over en zochten naar iet anders.
Men had ze bij elkander moeten zetten, achteraan. Zij hebben ongetwijfeld hunne
verdiensten; maar BILDERDIJK moet, zoo 't ons voorkomt, niet aardig verwen, hij
schildert te schoon!
De Duitsche Kachels, (een Gedicht, 't welk uitstekend fraai is en inderdaad veel
waarheids bevat) Aan een Engelsch Meisjen, en dergelijke, bevallen ons om eene
andere reden niet. Al dat afzigtig schilderen van Brunswijk..... Maar wij treden ons
Recensieperk te buiten; men vraagt slechts van ons, hoe is het dichtwerk? en
daarover hebben wij ons gevoelen gezegd. De Dichtkunst, den Achilles in Scyros,
Het Geweten, Messias en andere gedichten roemden wij nog gaarne; maar het is
tijd te eindigen. - Te eindigen? hoe! niets van de Opdragt? - Nu ja.... voor dit tweede
Deel is eene Opdragt: A SA MAJESTÉ LE ROI D'HOLLANDE.
Wij durven BILDERDIJK op deze zijne twee regels gratis assurantie teekenen:
De roem der laatste Nageslachten,
(*)
Zie daar hetgeen gij hebt te wachten!
Wahrhafftig 'er ist ein Dichter im Mutters Leib gewesen!

Leiden's Ramp geene Gods-straf. Uitgegeven ten voordeele van
de ongelukkige Leidenaren. Amst. bij J.S. van Esveldt Holtrop.
1807. In gr. 8vo. 8 Bl.
In de Geschiedenis van ons Vaderland kennen wij geene meer ontzettende en
ijslijke gebeurtenis, dan de ramp, welke den 12 Jan. l.l. Leijden trof; immers geen
ongeluk trof sterker en meer onverwacht. In één oogenblik wordt een groot en wel
het beste gedeelte van eene aanzienlijke Stad volkomen

(*)

Ode aan de Dichtkunst, bl. 183 van dit Deel.
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gelijk aan eene platgeschotene vesting; spoediger dan het door eene aardbeving
mogelijk was, wordt alles een puinhoop; en huizen, schatten en menschen zijn weg!
- Allen zijn gerust in hunnen gewonen kring; ieder acht zich veilig; de jeugd in de
school, de huisvader aan zijnen arbeid, de moeder bij haar kind, de geleerde op
zijn boekvertrek, enz..... een schip met buskruid springt in de lucht; een enkele vonk
(wie zal zeggen hoe?) en daar ligt de Stad in puin, de menschen begraven onder
hunne woningen, verpletterd of met den dood worstelende! - Indedaad dit ongeval
maakt den diepsten indruk op elk gevoelig mensch; ja hij is geen mensch, die het
zonder ijzen kan nadenken; dan, zo mogelijk, wordt het daardoor nog treffender,
dat het juist Leijden trof, eene Stad voor ieder vaderlandsch hart zoo dierbaar en
belangrijk, wier naam het kind onder ons reeds met zekeren eerbied noemt, en
waaraan geen Nederlander ooit zijne groote verpligting zal vergeten. Een echt en
omstandig verhaal van deze droevige gebeurtenis, ons op publiek gezag beloofd,
blijft in onze vaderlandsche geschiedenis altijd een gedenkstuk, en perst onzen
laatsten nakomeling nog altijd de tranen uit het oog; hoewel hij daar dan toch ook
zal aangeteekend vinden, dat het tegenwoordig geslacht de groote verdiensten van
Leijden aan Vrijheid en Godsdienst in het geheugen had, en aan de kinderen der
brave voorvaderen nu naar vermogen overvloedig liefde en trouw vergeldt.
Het is niet vreemd dat de teekenpen en graveernaald spoedig zich bezig houdt
om het geheugen dezes treurigen ongevals te vereeuwigen, en dat ook de Dichter
zich daartoe gedrongen voelt. Het onderwerp is indedaad voor de Dichtkunst
geschikt, en wij verwachten van den vaderlandschen kunstenaar bij deze gelegenheid
meer dan een meesterstuk. Intusschen met een meesterstuk is men niet zo spoedig
gereed; en daar in den eersten oogenblik menschlievende zucht, om door zijn talent
iets bij te dragen tot hulp der ongelukkigen, meer dan aesthetisch gevoel, de dichtpen
zo aanstonds deed opvatten; daar men zich haastede, opdat men ook alzo eenig
geld voor Leijden bijeen kreeg; zo viel het ons niet zeer uit de hand, dat ons tot nog
toe geen meesterstuk onder de oogen kwam. Die dichtvruchten, hoe dan ook,
vereischen intusschen dat wij ze aanmelden; opdat onze Lezer wete, of hij bij den
koop nog iet anders erlangt, dan dat hij een aalmoes aan Leijden doet. Vijf liggen
'er reeds voor ons, allen, zo wij meenen, ten voordeele van Leijden gedrukt; de een
dezer Dichteren is den ander' in tijd maar weinig vooruit geweest, en het ‘sat cito si
sat bene’ mag dan aan hun allen gelden.
Den Heere E.S. (zoo noemt zich deze Dichter) is de lier zeer wel toevertrouwd. Den
geest van het stuk geeft
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de titel duidelijk op; dan, indien wij ons niet bedriegen, is deze zang zijne geboorte
verschuldigd aan misverstand. Wij hopen en wij geloven ook niet, dat eenig
Christen-leeraar het ongeluk voor eene eigenlijke straf voor Leijden of de slagtoffers
van de ramp houdt, en den Christelijken leerstoel heeft gemisbruikt ter beschuldiging
van zoo vele braven, ook van onnozele kinderen; of geleerd heeft, dat God op
Leijden zo bijzonder vertoornd was, en zich daarom op die ongelukkigen heeft
gewroken. Intusschen kan de uitval des Dichters alleen op zulk eenen gemunt zijn,
en zijne harde woorden zijn ook, alleen uit zulk een oogpunt beschouwd, te
verontschuldigen. - Dan geheel iet anders is de leer van eene allesregerende, zeer
bijzondere Voorzienigheid, zonder welker bestuur zelfs geen hair van ons hoofd
nadeel lijdt, en het denken aan een zedelijk doel ook bij ieder gewoon of ongewoon
ongeval. De predikers dezer leer zullen het toch, hopen wij, niet zijn, die deze Dichter
verwaten huichelaren noemt, en welke hij (tot lering en verbetering?) onder anderen
toevoegt:
Gewis, uw godgeleerde kennis
Is de allerhoogste heiligschennis:
Gevloekt is uwe ontzinde taal.
Wien uwe leering kan behagen,
Diens God is slechts een aartstijran, enz.

Bij den Hoogleeraar RAU b.v., wiens woning mede een puinhoop werd, valt, hetgeen
dit vers van eigen hoogmoed, van splinter en balk zegt, van zelve geheel en al weg,
en ziet hier 's mans woorden: ‘Oui, elle est propre cette calamité à nous inspirer
l'étonnement et l'horreur; mais etoit elle l'effet du hazard? Arriere de nous, desolante
pensée, monstre, qui voudroit nous arracher notre plus douce consolation, pour ne
nous ouvrir que l'abime du desespoir! Non, c'est l'Eternel qui l'a fait: c'est un Dieu
sage, juste et bon, qui a visite cette malheureuse ville.’ - Zodanige gezegden zijn,
wel is waar, vatbaar voor misduiding; maar het tegengestelde is dit even zeer, b.v.
hetgeen de Dichter zingt:
Hoe! als, door 't bliksemvuur getroffen,
De tak eens eiks, in 't nederploffen,
Het dartelende wichtje plet....,
Is dit de wil van de Albehoeder?
Of heeft slechts eene tedre moeder
Op 't groeijend onweêr niet gelet?

Dit couplet, zeggen wij, kan men ook wel zo uitleggen, dat de tedere moeder iederen
troost mist en tot wanhoop
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komt; wanneer men den Christen-leeraar, die het overnam, ook met regt kon vragen:
Heeft Jezus, dien gij zegt te vreezen,
Een rijk van duisternis gesticht?

Het is intusschen wel mogelijk, dat een Christen-leeraar hier of daar te veel heeft
willen bijzonderen, en zich eene of andere onbezonnene uitdrukking ontvallen liet.
Maar dit is toch ook wel eens bij den KANTIAAN het geval, wanneer hij in proza of
poëzij zijne leer voordraagt: ‘dat ieder denkbeeld van straf in het rijk der zedelijkheid
de vrijheid krenkt, en den redelijken aanleg smoort’?
Hiacos intra muros peccatur et extra.

Aan den Geest van Barthold Schwartz, in leven Bedelmonnik te
Mentz, en Uitvinder van het Buskruid, enz. Toegewijd aan het
Genootschap Doctrina et Amicitia. Te Amsterdam, bij J.B. Elwe.
1807. In gr. 8vo. 15 Bl.
Dit stuk is in een tegenovergestelden geest van het vorige; het ongeluk, waardoor
de uitvinder van het buskruid ellendig omkwam, is, volgens dezen Dichter, wel
degelijk Godlijke straf; hij noemt die uitvinding een gevloekten vond, en herhaalt tot
zesmaal toe in dit korte lied, dat op denzelven
- bij zijn geboorte, een onvergeetbaar teeken
Van Gods verdoemenis in vuur geschreven stond.

Deze Dichter maakt zich even driftig als de vorige; maar het is alleen tegen den
Geest van dien overledenen Monnik, en niet tegen de geheele Geestelijkheid, dat
zijne drift uitbarst. Intusschen maakt hij zich zo verschriklijk boos, dat hij het Godlijk
vermogen verlangt om zelfs de geesten met bliksemen te slaan, opdat hij zijnen
moed eens regt aan den overledenen koelen mogt; maar daar deze manoeuvre
met den bliksem hem niet wordt toegestaan, zo komt de Geest 'er nu met poëtische
scheldwoorden en vloeken nog af. Echter zal de Schim alleen voorwaardelijk gevloekt
zijn; en zo het eens bewezen werd, dat SCHWARTZ aan de bedoelde uitvinding
onschuldig was, neemt de Dichter voorzeker zijne verwenschingen terug. Edelmoedig
is het echter niet, eenen dooden te vloeken en te haten, en dat wel om eene immers
ook nuttige vinding, waarvan hij de gevolgen onmogelijk berekenen noch vooruit
kon zien. De magtspreuk, dat na de
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uitvinding van het kruid de Oorlog zo veel wreeder en bloediger geworden is, wordt,
naar onze gedachte door de Geschiedenis weerlegd; en dat nu dapperheid en
persoonlijke moed niets meer gelden, moge de Dichter bij den tegenwoordigen
Krijgsman verantwoorden.
Intusschen mag men toch in zulk een dichtstuk juist voor iederen trek het strengst
bewijs niet vorderen; evenwel het al te zeer overdrevene verwekt altijd gelach. Een'
enkelen zet op SCHWARTZ hadden wij voor ons laten gelden.
De teekening van Leijdens ongeluk is ons beter bevallen, en over het geheel zijn
de verzen vloeijende; het brengen van den naam van onzen Koning in ééne
lettergreep evenwel uitgezonderd, in de volgende regels, waarmede Leijden wordt
aangesproken:
Maakt u-waarts Kaning LOUIS zich, in de Nederlanden
Een' scepter waardig, zij zijn ook dien Koning waard.

Ook bevalt ons de woordspeling met Leijden, dat zoo veel te lijden had, niet regt.
Dan chaqu'un son gout! Van sommige bijzonderheden bij het treurig geval geven
eenige aanteekeningen ons berigt.
Het verslag van deze beide Stukken achten wij voor ditmaal genoeg.

Karakterschets der Mannen, gegrond op menschkundige
waarnemingen. Eene wederga van de Karakterschets der Vrouwen.
Door C.F. Pockels, Geheimraad van den Hertog van
Brunswijk-Lunenburg. Uit het Hoogduitsch. Iste Deel. Te Groningen
en Amsterdam, bij W. Wouters en J.F. Nieman. 1806. In gr. 8vo.
337 Bl.
Toen ons het vroegere Werk van dezen Schrijver, zijne Karakterschets der Vrouwen,
ter haud kwam, zijn wij hem nagenoeg op den voet gevolgd, en gaven wij onze
Lezers een voor ons bestek vrij uitvoerig verslag van den loop des Werks en iedere
voorkomende bijzonderheid; nu echter veroorloven wij ons eene meerdere kortheid
in ons verslag, daar wij het genoegzaam bekend mogen onderstellen, hoezeer de
Schrijver voor zijne taak berekend is, en in welk eenen onderhoudenden leerzamen
trant hij zijn onderwerp behandelt; terwijl, in zo ver ook onze voorlichting daartoe
mogt verlangd worden, wij geenszins twijfelen of door het vroegere Werk werd onze
Lezer reeds genoegzaam van ons gunstig gevoelen verzekerd; en gewis is hij dan
ook in zijne verwachting niet te leur gesteld, wanneer hij zich nu wederom diepe
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menschenkennis, onpartijdige waarneming, overvloedig onderrigt, en vele voortreflijke
aanmerkingen, ter bevordering van zijne zedelijke verbetering en veredeling, al
vooraf heeft beloofd.
Vooringenomenheid met zijn eigen geslacht zal men den Heere POCKELS niet ligt
kunnen te last leggen; en was het hem in zijn Boek over de Vrouw onmogelijk of
hier en daar moest hij haar wel eens eene onaangename waarheid zeggen, nu krijgt
de Man dan ook zijn deel, en wij gunnen onze Vrouwen nu ook gaarne de vreugd,
die haar de vergelijking over het geheel toch geven zal, ja wij verheugen ons bij
voorraad regt hartlijk over het innerlijk genoegen, dat zij zullen gevoelen bij de lezing
van de vele plaatsen in dit Boek, waar de Schrijver zelf wederom op de Vrouw terug
komen moest, en waar zij dan doorgaans zeer voordeelig uitkomt; en wij schromen
ook geenszins hier ter neder te schrijven, dat ieder man, die geene ongeveinsde
genegenheid en achting gevoelt voor het echte vrouwlijke karakter, ook zo als dat
nu nog, bij al het gebrekkige in de wereld, voorkomt bij waarlijk onbedorvene vrouwen
of meisjes, en die haar niet gaarne onschuldig genoegen gunt en onschuldig
genoegen geeft, al is het dan ook al, in een of ander opzigt, ten zijnen koste; dat,
zeggen wij, zulk een man in de beschaafde zamenleving niet behoorde geduld te
worden. Wij twijfelen ook geen oogenblik of ieder vrouwtje zal nu wel met dezen
Schrijver volkomen verzoend zijn.
Een ieder voelt dat dit Werk bij het vorige behoort, en dat men, bij de beoordeeling
van menschenwaarde, man en vrouw niet scheiden kan, daar de weldadige natuur
toch beiden eeniglijk voor elkander gevormd en berekend heeft. Intusschen, bij zo
menig geschrift van onderscheidene waarde over de Vrouw, ontbrak ons nog van
den Man eene volledige schets. De Schrijver althans kende zodanig Werk niet, en
wij even weinig als hij. Het ontwerpen van deze schets, en de behoorlijke
onpartijdigheid daarbij, was daarenboven uit deszelfs aard moeilijk; en het spreekt
van zelve, dat, daar iets algemeens en aan allen eigen vereischt werd, de vele en
dikwijls vrij algemeene eigenheden en uitzonderingen de taak verzwaren; en
vereischen ook deze gedurige melding. Wij verblijden ons daarom, dat deze arbeid
in zo goede handen kwam, en twijfelen geenszins of bij den afloop des Werks zullen
wij, misschien wel niet volkomen bevredigd, doch voor 't minst zeer veel verder
gevorderd en op den besten weg geholpen zijn, in dit belangrijk onderwerp voor
den onderzoekenden geest.
‘In het eerst mogt de Schrijver den Man volstrekt slechts als een tot gezelligheid
bestemd zinnelijk wezen teekenen, in zoo verre hij zich door zijne grootere physieke
sterkte,
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en zijn levendiger hartstogtelijker krachtgevoel, als het ware in alle punten zijner
zamenstelling van het teedere geslacht onderscheidt, en daardoor in de schepping
der levenden het hooge karakter der Manheid aantoont. In de voorstelling van dit
oorspronkelijke krachtgevoel van den Man, die, bij eene hoogere vorming, aan zijne
zedelijke en verstandige vermogens door eene wonderbare bewerktuiging zelf een
werkzamer leven mededeelt, moesten zich de grondlijnen in het karakter van het
Kind, den Jongeling, den Man, den Grijsaard en den verzwakten voegen, en dan
eerst konden de resultaten (uitkomsten) volgen, welke uit het geheele levendiger
gevoel- en denkvermogen van den Man, met betrekking tot zijn geslachtkarakter,
ontstaan. De Schrijver volgt in de voorstelling dezer resultaten die orde, waarin ons
de Mensch zelf psychologisch, naar zijn zinnelijken, vervolgens naar zijnen zinnelijk
veredelden vorm, en eindelijk naar dien van zijnen geest, als werkend redelijk wezen,
verschijnt, - eene voorstelling, welke, zoo als hij gelooft, aan de geheele schets
houding en aaneenschakeling geeft, en ook overal door ongeleerde, doch
beschaafde, lezers in derzelver zamenhang bevat kan worden. Zoo de Schrijver de
teekening van het dus gestelde karakter van den Man niet enkel pathologisch
(hartstogtkundig) maar ook volgens zijne blijvende gemoedsgesteldheid op den trap
van vrije krachtoefening van den geest, heeft voorgesteld; zoo zal zij door eene
historischredenerende verhandeling over het karakter van den Man als heerscher
over de teedere Vrouw, naar de onderscheidene graden van beschaving, hare
volkomenheid verkrijgen.’
Dusverre de Inleiding; nu geven wij uit den Inhoud de hoofdtitels der behandelde
zaken slechts op. I. Algemeene aanmerkingen over het onderscheid der Geslachten.
II. Algemeene physieke oorspronkelijkheid van den Man. (Overwigt van kracht en
leven in hem, enz.) III. Oorspronkelijkheid zijner zinnelijke natuur. Zinnelijk
temperament. (Algemeene oorzaken daarvan; vooral uitvoerig het karakter zijner
liefde.) IV. Zinnelijke natuur van den Man in zijne overige begeerten. (Hier beviel
ons vooral des Schrijvers vertoog over den natuurlijken afkeer van het andere
geslacht tegen den drank.) V. Zinnelijke natuur van den Man, in zoo verre zij een
gevolg van de overmaat zijner geslachtsliefde en zijn levensgenot is. (Verzwakking,
enz.) Dusverre loopt dit Eerste Deel, en liever dan nu in de bijzonderheden alles na
te gaan, geven wij onze Lezers eene proeve, waartoe wij het slot van de IIIde
Afdeeling opzetlijk kiezen, omdat wij nu en dan wel eens het haatlijk origineel
aantroffen van deze teekening, en of het alzo dan ook door onze overneming eenig
goed mogt doen; geheel echter kunnen wij dezelve niet afschrijven. De Schrijver
spreekt van den gewonen vrouwen-
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despoot, zo als hij hem noemt, welken hij van de eigenlijke vrouwenhaters (Misogin)
onderscheidt, omdat zijne verbittering zich slechts tot één vrouwlijk individu bepaalt;
hij is de pijniger zijner eigene echtgenoote.
‘Deze fijne vrouwenbeulen, zoo als men hen voornamelijk in de hoogere standen,
en meestal onder de geleerden aantreft, zijn, bij alle uiterlijke beschaafdheid, en bij
alle fijnheid van eene kunstige wellevendheid, bijna altijd de wreedaardigsten, omdat
zij alles aan de door hun gehaate vrouw volgens grondstellingen berispen, en bij
hunne hardheid als het ware consequent en systhematisch te werk gaan. Daardoor,
dat deze Mannen in het eerst het onbeschaafde, of het door de natuur eenvoudige
Meisje schielijk zochten te verheffen, zonder eene werkelijke beschaving van hetzelve
vast te stellen, moet het lijden der ongelukkige slechts des te heviger worden, omdat
zij zich door den eeuwigberispenden Man niet slechts gedrukt, maar ook, wegens
hare aangenomene ijdelheid, oogenbliklijk beleedigd gevoelt. Alle halfbeschaving,
welke hij zelf haar heeft gegeven, en die zij uit liefde voor hem zich liet opdringen,
of die zij als een nieuw kleed harer garderobe zeer gaarne aannam, verstrekt haar
naderhand toch weder ten verwijte, en wordt haar in 't vervolg als iets onvolmaakts,
iets dagelijks en iets smakeloos verweten, en zelfs wel beklaagd. Zij wordt als eene
armzalige scholierster behandeld, die op hare schoolbank niet verder op kan
schikken, en tot een eeuwig stilstaan veroordeeld is. Zij durft geen eigen vrij oordeel
wagen, zoo de huistiran het niet veroorlooft; zij mag slechts denken en spreken zoo
als hij het voorschrijft; zij leest altijd in zijne oogen, hoe zij moet handelen, en of zij
misdaan heeft, dan niet; zij beeft voor zijnen beoordeelenden blik, zoo als de willooze
slaaf voor den geesel van zijnen beer, en gevoelt zich misschien reeds gelukkig
genoeg, wanneer haar kwelgeest haar slechts van openbare bespotting en verwijten
in de gezellige bijeenkomsten verschoont.
Die beleedigende handelwijze, welke deze Mannen ter vernedering hunner
Vrouwen houden, is dikwijls even zoo overdacht en bijtend als onregtvaardig. Hunne
berisping is niet zoo zeer opvliegend, voor eenige oogenblikken stormachtig, hetwelk
zich nog verdragen laat, maar zij is ontledende, zij lost het gebrekkige in de
onvoldoende Echtgenoote tot in deszelfs geringste deelen op, en stelt de
beschaamdheid in hare te sterk geteekende naaktheid ten toon: dit met den
bestraffenden ernst der koele reden gezegd, welke geene vergiffenis toelaat, dit
geheel met een bijtend vernuft en bespottend gelach, of met verachting en verwerping
voorgedragen, kan de arme Vrouw, onder de klaauwen van zulk eenen bestudeerden
duivel, tot vertwijfeling brengen. Zij wordt onder de gronden
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zijner ijskoude kritiek verpletterd of langzaam gedood, alle verkeerdheden van den
bitsen tiran storten op haar neder, alle zonden zijner ontstelde verbeeldingskracht,
van zijn verzwakt zenuwgestel, van zijn tot dolheid toe prikkelbaar karakter, zijn
hatelijk wantrouwen, zijne geheel bedorvene natuur, moet de ongelukkige en
onschuldige dragen, en zij heeft geene andere, ofschoon ook hier krachtelooze,
wapenen, dan hare tranen.
Daarbij moet zij dagelijks hooren, dat zij met andere betere, beminnenswaardiger
en bekwamere Vrouwen, en derzelver kundigheden en hoogere beschaafdheid,
liefdeloos vergeleken wordt; dat de vreeslijke Huisrecensent dezelve met de keurigste
lofspraken vereert, en zijne eigene Vrouw met de uitgezochtste berisping verdrukt;
dat hij met eene andere echtgenoote oneindig gelukkiger gelooft te kunnen zijn,’
enz.
‘Niet minder martelend voor de ongelukkige is de zwaarmoedige gestemdheid
dezer kwelgeesten, in zoo ver zij daardoor te verstaan geven dat de Vrouw de
oorzaak dezer gestemdheid is, of ook wegens hare zwakheden niets ter genezing
van dezen gemoedstoestand kan bijdragen. In dezen toestand weet de ongelukkige
Vrouw niet eens, hoe zij den subtilen en verfijnden despoot weder met zich zal
verzoenen; zij moge de wijsheid der geheele wereld raadplegen, door welke
toverkunst de koeie Echtgenoot weder kan gewonnen worden; zij moge zichzelve
een leven rooven, aan hetwelk een nimmer rustende vergiftige worm knaagt, van
denwelken haar niets dan de dood kan scheiden. Zij doorloopt de geschiedenis
haars levens en haars huwlijks, en kan misschien niet een eenigen grond dier
duistere mannelijke luim vinden; - de brave heeft altijd gaarne haren pligt betracht,
en daarvoor moet zij nu met een snood wantrouwen, met eene sultanische despotie,
met eene verschrikkelijke koelheid van den Man, met zijnen medelijdend op haar
nederzienden hoogmoed, met zijne onverzettelijke eigenzinnigheid, met de kinderlijke
gevoeligheid eenes zwaarmoedigen berispers beloond worden. Zij bidt, zij weent,
zij verdubbelt hare tederheid, zij doet meer, dan hij van regtswege eischen kan, zij
brengt zijner hoonende geaardheid het grootste offer, zij geeft het liefste en beste
weg, om de wrevelige, nijdige onvergenoegdheid weder tot de rede terug te brengen,
en het gestorvene hart met nieuwe vreugde te bezielen; wreedaardig wordt zij echter
met haren geneesdrank afgewezen, of een somber, verstokt en moordend zwijgen
is het geheele antwoord, hetwelk der goedaardigste liefde wordt gegeven. Van zulke
handen wil de barbaar geene verkwikking, het is slechts eene gewone vrouw, welke
hem die brengt, eene slavin van het huiswezen; eene koningin moest hem dezelve
toereiken, zoo de dwaas genezen zou worden.
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Arm, ongelukkig geslacht! hoe vele dwazen van deze soort mogen 'er wel niet onder
die Mannen zijn, welke het algemeen zijne helden, zijne gelief koosde Schrijvers,
zijne lumina mundi, zijne sentimenteele leeraars der deugd, zijne filosofen, kortom
zijne wereldwijzen noemt!
De ondragelijkste van alle Vrouwen-tirannen zijn die, welke alle tegenspoeden
en verdrietelijkheden hunnes levens op hunne Vrouwen doen nederstorten,’ enz.
Wij zien de volgende Deelen met verlangen te gemoet.

Wandelingen met mijne Kweekelingen. (Naar het Hoogduitsch)
van F.A.L. Matthäi. Te Groningen, bij R.J. Schierbeek. 1806. In kl.
8vo. 124 Bl.
De gegrondheid van het segnius irritant animos dimissa per aures, &c. begreep,
naa SALTZMAN en anderen, de Schrijver van dit Werkje. Of hij zijnen voorganger
geleezen, dan of deeze MATTHäI's spoor betreeden hebbe, blijkt ons niet. Dat al
wandelende zijne Kweekelingen te onderwijzen zijne nuttigheid heeft, mag niet in
twijfel getrokken worden. Terwijl de beweeging de gezondheid des lichaams
bevordert, ontvangt de geest, door aanschouwen van de voorwerpen zelve, spoediger
en naauwkeuriger indrukken van dezelve, dan door eene enkele beschrijving of
teekening. Door een berigt of beschrijving van zodanige Wandelingen moet de kragt
des indruks zekerlijk iets verminderen; met dat alles is zulks van nuttigheid niet
ontbloot, inzonderheid voor de Jeugd, wier anders dikmaals vlugtige aandagt op
die wijze eenigzins geboeid wordt. MATTHäI's oogmerk is, zijne Leerlingen met de
Rijken der Natuure en derzelver onderscheidene voorwerpen althans oppervlakkig
bekend te maaken. Hierin slaagt hij doorgaans niet ongelukkig. Daar het hem
ondoenlijk was, de voorwerpen zelve voor oogen te brengen, doet hij, van tijd tot
tijd, eene Vertelling in de School, loopende veelal over de voortbrengzels van andere
gewesten, welke hij met zijne Kweekelingen niet kon bezoeken. In den stapel van
Kinder-leesboeken kan ook dit Werkje eene voegzaame plaats beslaan.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Dissertatio Exegetica, &c. d.i. Uitlegkundige Verhandeling over
sommige plaatzen uit de Handelingen der Apostelen en uit de
Brieven van Paulus, tot de Geschiedenis van deezen Apostel
behoorende, door A.W. Haselaar, beroepen Predikant te ter Aa.
Leijden, bij D. du Saar. 1806. 8vo. 172 Bl.
Deeze Verhandeling werd, blijkens den titel, welken wij, ter bespaaringe van ruimte,
verkort hebben opgegeven, door den Schrijver, onder voorzitting van den
Hoogleeraar JO. VAN VOORST, openlijk verdedigd den 29sten November des
laatstafgelopen jaars. Voordeezen hebben wij wel eens gelegenheid gehad om den
waardigen Heere VAN VOORST onzen dank te betuigen voor de lettervruchten, welke
wij van zijne hand ontvingen, en niet alleen der Geleerdheid en Oordeelkunde, maar
ook der Gemaatigdheid en Bescheidenheid des Hoogleeraars den verdienden lof
te geeven. Thans worden wij door den Eerwaardigen A.W. HASELAAR onthaald op
eene proef der vorderingen, welke hij, bij het onderwijs van gemelden zijnen
Leermeester, heeft gemaakt. Zedert eenige jaaren schijnt het, bij meer dan ééne
Hooge School in ons Vaderland, meer gebruikelijk te worden, dat Jongelingen,
welken zich den predikdienst gewijd hebben, alvoorens de Academie te verlaaten,
door het openlijk verdedigen eener Verhandelinge, eenig blijk geeven van hunne
naarstigheid en van den voortgang, welken zij gemaakt hebben in hunne oefeningen.
Dit is alleszins prijswaardig, en wij wenschen, dat, bij de grootere bescheidenheid
in het behandelen van betwiste onderwerpen in het godsdienstige, welke in onzen
leeftijd heeft plaats gegrepen, dit gebruik moge stand houden en van tijd tot tijd
algemeener worden. Wij willen niet zeggen, dat iemand niet zijn verblijf aan eene
Hooge Schoole nuttig kan besteed hebben, en recht geschikt zijn voor den
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eerwaardigen post, welken hij in het vervolg wenscht te bekleeden, al heeft hij nooit
eene proef van zijne bekwaamheid in openbaaren druk gegeven. Maar zekerlijk
zoude het voor veelen eene niet overtollige aanspooring zijn om zich met te
meerderen ijver op hunne studiën toe te leggen, indien zij vooraf wisten, dat een zo
openlijk bewijs hunner vlijt en bekwaamheid verwacht wierd van allen, die wenschen
met eere tot hunnen nieuwen stand over te gaan. Wel weeten wij dat van alles
misbruik kan gemaakt worden, en dat eene dergelijke proef niet altijd een zeker blijk
is van des Schrijvers eigene kundigheden. Maar van verstandige en rechtschapen
Leermeesters mag men vertrouwen, dat zij in zaaken van deezen aart geen bedrog
zullen gedoogen, veel minder, uit belangzucht of partijdige gunst, daartoe
medewerken. En wanneer dit al eens gebeurde, is voor hun, welken de persoonen
kennen, het bedrog doorgaans niet moeielijk te ontdekken. - Doch laat ons overgaan
tot het Stuk, welks titel wij hebben opgegeven, en waaromtrent bij niemand eenig
vermoeden zal vallen. Het draagt onbetwistbaare blijken van des Schrijvers
belezenheid, gezond oordeel en bescheidenheid.
Na eene korte Inleiding over het aanbelang der Vergelijkinge van de Handelingen
der Apostelen met de Brieven van den H. PAULUS, en over het licht, dat zij elkander
wederzijds bijzetten, en na erkentenis zijner verplichtinge aan den Hooggeleerden
Voorzitter, gaat de Schrijver over tot zijn onderwerp, hetgeen hij in twee Afdeelingen
heeft gescheiden.
In de Eerste, van bl. 4 tot 78, worden de drie onderscheiden verhaalen der
bekeeringe van Apostel PAULUS, HAND. IX, XXII en XXVI voorkomende, met elkander
vergeleken, eerst in het algemeen, daarna meer in bijzonderheden. De Schrijver
toont daarbij, hoe deeze verhaalen met elkander overeenstemmen en onderling
elkander ophelderen; terwijl het verschil, hetgeen men hier en daar in de
uitdrukkingen ontmoet, juist zodanig is, als men natuurlijk mag verwachten bij iemand,
die, eenig geval, waarvan hij goede kennis heeft, op onderscheiden tijden
verhaalende, zich niet altoos bedient van de zelfde woorden, en zelfs somtijds eene
omstandigheid voorbijgaat, waarvan hij bij eene andere gelegenheid melding maakt;
zonder dat men hem daarom van strij-
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digheid tegen zichzelven kan beschuldigen, of zijne geloofwaardigheid in twijffel
trekken; gelijk de Eerw. HASELAAR te recht aanmerkt, bl. 30. Doorgaans is hij gelukkig
hierin geslaagd, en verre de meeste zijner aanmerkingen zullen bij alle kundigen
gereeden bijval vinden, schoon men omtrent sommige van hem moge verschillen,
of zijn oordeel opschorten. Veele voorbeelden van de eene en de andere soort bij
te brengen, oordeelen wij onnoodig, en het zoude, misschien, veelen onzer Leezeren
juist niet aangenaam zijn, indien wij hunne aandacht vermoeiden met taalkundige
aanmerkingen. Iets dienen wij evenwel te zeggen. Zo zijn wij dan volkomen eens
met den Schrijver, dat de Broeders, van welken HAND. XXII, 5 gesproken wordt,
Jooden, de hoofden der Synagogen te Damascus zijn, en dat men, om 'er Christenen
onder te verstaan, de woorden van den Apostel moet wringen, bl. 29. - Zo ook, dat,
HAND. IX, de laatste woorden van het 5de en het grootste gedeelte van het 6de vers
niet oorspronglijk door den Euangelist geschreven, maar ten deele uit H. XXII, 10,
ten deele uit H. XXVI, 14, met bijvoeginge van nog eenige woorden, door den eenen
of den anderen afschrijver in den tekst zijn ingelascht; misschien uit eenen
verkeerden ijver om het verhaal vollediger te maaken, bl. 39, 40. - Ook voldoet de
uitlegging bl. 60 gegeven aan de woorden van Paulus, HAND. XXII, 19, 20, ons beter
dan eenige andere, waarvan de Schrijver gewaagt. - Niet zo zeker zijn wij omtrent
het gevoelen van den Heere HASELAAR bl. 30, reg. 7 v.o. dat de woordvoeging van
LUCAS, HAND. IX, 2, gebrekkig zoude weezen. Recensent ziet 'er ten minsten niets
meer in dan eene zeer gewoone uitlaating, of Ellipsis. - Hetgeen bl. 25, r: 1 staat,
dat het werkwoord πνέω met den vierden naamval pleegt te zamengevoegd te
worden, lijdt zijne uitzonderingen, waarvan men voorbeelden kan zien bij WETSTEIN
over HAND. IX, 1. - In het zelfde Hoofdstuk, vs. 7, leest men, dat de reisgenooten
van PAULUS wel de stem hoorden, (die tot hem sprak) maar niemand zagen; en
ondertusschen zegt de Apostel zelve Hoofdst. XXII, 9. Die met mij waren, zagen
wel het licht... maar de stem des geenen, die tot mij sprak, hoorden zij niet. De
Schrijver, na verscheiden gevoelens van anderen, ter overeenbrenginge van deeze
schijnbaar strijdende verhaalen, gemeld, en afgekeurd te hebben, geeft bl. 48 zijne
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eigene gedachten op, welke nogtans, zoveel Rec. zien kan, niet verschillen van die
van GROTIUS, welke eene bladz. vroeger aangehaald waren. Ook beroept de Hr.
HASELAAR zich in zijne Verhandeling op aanmerkingen van wijlen den Hooggel.
VALCKENAAR, hem HASELAAR medegedeeld, waarschijnelijk uit des Hoogleeraars
Dictata, door zijnen Leermeester. In die Dictata nu leest Rec. ‘Deeze zwaarigheid
scheen DRUSIUS allergrootst. Zij verdwijnt, wanneer men alleenlijk let op de
verschillende constructie van het werkwoord ἀκούειν in deeze plaatzen. De
reisgenooten van PAULUS kunnen gezegd worden ἀκούειν τῆς φωνῆς, schoon τὴν
φωνὴν οὐκ ἀκούοντες; het eerste betekent het geluid hooren; het andere, de woorden
des spreekenden verstaan.’ Deeze uitlegging stemt in met die van DE GROOT, en
van onzen Schrijver. Rec. houdtze ook voor het beste middel om de zwaarigheid
weg te neemen; evenwel kan hij niet ontveinzen, dat HAND. XXII, 7, ἤκουσα τῆς
φωνῆς ook gezegd wordt van woorden, welke men verstaat. Zoude men ook kunnen
zeggen, dat ἀκούειν met den tweeden naamval op beide wijzen kan gebruikt worden,
maar met den vierden alleen van hooren met verstaan der woorden?
Het overige deezer eerste Afdeelinge, van bl. 62 tot 78, bevat het Gebruik van
de gemaakte vergelijkinge tot het beoordeelen van de waarheid der gebeurtenisse.
Hiervan kunnen wij alleenlijk zeggen, dat de Schrijver zich met nadruk en bondige
bewijzen verzet tegen de poogingen der geenen, die, gelijk uit de Euangelische
Geschiedenis in het algemeen, zo in het bijzonder uit dit voorval, al het
wonderdaadige en bovennatuurlijke zoeken weg te haspelen. Ondertusschen
verwondert het ons, bij des Schrijvers belezenheid, nergens eenig gewag te vinden
van het uitmuntende Werkjen van LYTTLETON over de Bekeering van Apostel PAULUS.
De Tweede Afdeeling loopt van bl. 79 tot 163, en handelt over de Vergelijking
van sommige plaatzen uit de Brieven van PAULUS met deszelven Geschiedenis, zo
als zij in de HANDELINGEN verhaald wordt. Wij kunnen hiervan geen bijzonder bericht
geeven. Genoeg zij dat de bedoelde plaatzen genomen zijn uit de Brieven aan de
Galatiers, aan de Corinthiers, aan de Philippensen en aan Timotheus; en dat
sommige derzelve met andere gezegden, in het Boek der Handelingen voorkomende,
verge-
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leken, andere op zichzelve beschouwd worden. Ten opzichte van de moeielijke
plaats I COR. XV, 32, brengt de Hr. HASELAAR bl. 105 env. verscheiden gevoelens
van anderen bij, welke hem niet aanneemelijk voorkomen, en stelt eindelijk dus zijn
eigen voor. ‘Ik denk daarom eerder, dat hier gezien wordt op een voorval, hetgeen
wij elders niet verhaald vinden. Het is bekend, dat het getal der vijanden, en wel
zeer verbitterde vijanden, van PAULUS overal groot was; en dat te Ephesus ook
menschen van die soort waren, schijnt men te kunnen besluiten uit de oproerigheden
door DEMETRIUS verwekt, welke na het schrijven van deezen Brief [den 1sten aan
de Corinthiers] ontstonden. En wanneer wij het woord in eenen figuurlijken zin
neemen, komt de melding van Ephesus hier niet kwalijk te pas... Evenwel moet men
erkennen, dat de uitdrukking [tegen de beesten vechten] eigenaartiger is, wanneer
men 'er iets onder verstaat, dat niet overal, maar alleen te Ephesus, is voorgevallen.
Wat, indien men eens tot die verschrikkelijke doodstraf besloten hebbe, maar, door
tusschenkomst van GODS bijzondere Voorzienigheid, dat besluit niet zij uitgevoerd?...
De meening zoude dan zijn: Indien ik te Ephesus den wilden dieren ware
voorgeworpen, wat voordeel zoude mij dat aangebragt hebben?’ enz.
Van bl. 163 tot aan het einde wordt gesproken over de verschillende gevoelens
der Geleerden, raakende den tijd des doods van Apostel PAULUS; of hij, naamelijk,
uit zijne eerste gevangenis te Rome, waarmede het Boek der HANDELINGEN eindigt,
ontslagen zij, naderhand nog eenige reizen gedaan hebbe, maar vervolgens voor
de tweede maal gevangen genomen, en niet lang voor NERO's dood zij omgebragt;
dan kort na het einde der twee jaaren, waarvan LUCAS spreekt HAND. XXVIII, 30,
den marteldood ondergaan hebbe. Men weet, dat beide gevoelens hunne
voorstanders hebben, en het eerste voordeezen genoegzaam algemeen plagt
aangenomen te worden. De Heer HASELAAR weegt de voornaamste redenen voor
beide beknoptelijk tegen elkander, en schoon hij zich niet duidelijk verklaare, kan
men echter zien, dat hij meest overhelt tot het laatste. Ten minsten benaarstigt hij
zich om te doen zien, dat de Brieven van PAULUS met dat gevoelen zeer wel kunnen
overeengebragt worden. Onze ruimte verbiedt ons in dit geschil te
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treeden, hetgeen zich in weinige regels niet laat verhandelen.
Tot slot moeten wij aanmerken, dat wij onder het leezen twee schrijffeilen ontmoet
hebben, welke zekerlijk door verhaast schrijven uit de pen gerold en naderhand niet
opgemerkt zijn. De eerste is bl. 4. reg. 3. v.o. alwaar BERENICE de Vrouw van AGRIPPA
genoemd wordt. Zij was zijne Zuster. Wel hield men hem verdacht van met haar in
(*)
eenen bloedschendigen minnehandel te leeven ; maar nimmer erkende hij haar
openlijk als zijne Gemalin. - Bladz. 138, reg. 1, wordt gezegd, dat PAULUS (HAND.
XVIII, 1) van Athene na Corinthus gereisd zijnde, aldaar (vs. 11) bleef per duo fere
lustra; dat is, geduurende bijkans tien jaaren. Vanwaar deeze zonderlinge misslag
kome, is bezwaarlijk te gissen. Waarschijnelijk moet hij toegeschreven worden aan
een oogenblik van onoplettendheid en overijlinge: want LUCAS zegt uitdrukkelijk ter
aangehaalde plaatze, dat de Apostel zich te Corinthus onthield een jaar en zes
maanden. - Den besten en kundigsten kan een dut overvallen, en wij bedoelen met
deeze aanwijzing geenzins eene berisping van een Werk, dat wij met veel genoegen
hebben gelezen, en welks Schrijver wij van harte lust en vermogens wenschen om
met ijver voort te gaan in de loopbaan, welke hij met lof is ingetreden.

Verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den
Christelijken Godsdienst, opgericht in 's Haege, voor het Jaer
1804. Te Amsterdam en in 's Haege, bij J. Allart en B. Scheurleer.
1806. Te zamen 495 bl.
Deze beide Verhandelingen verdienen onder de besten, die, in de laatste jaren,
door 't Haagsche Genootschap, tot verdediging van den Christelijken Godsdienst,
uitgegeven zijn, gerangschikt te worden. Derzelver Schrijvers toonen, met de stof,
die zij, naar aanleiding eener uitgeschrevene Prijsvraag, behandeld hebben, regt
bekend, en geheel en al berekend te zijn voor het verlangde onderzoek. Die van
den Hoogleeraar SURINGAR, te Lingen, aan wien de Gouden Eereprijs is toegewezen,
wint het, in volledigheid en naauwkeurig-

(*)

JUVENALIS Sat. VI. vs. 155 seqq.
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heid. Zij behelst eene duidelijke, wel zamenhangende, en op de beste uitlegregels
gegronde opgave van de Leer des Bijbels, inzonderheid des Nieuwen Verbonds,
aangaande het laatste algemeene gericht, 't welk Jesus Christus over de wereld
houden zal, en verdedigt dezelve, met de overtuigendste redenen, tegen
onderscheidene misvattingen en vreemde vooronderstellingen, die, vooral in de
laatste jaren, daaromtrent zijn ter bane gekomen. De voornaamste hiertoe
behoorende schriften, die een groot getal uitmaken, zijn den geleerden Schrijver
bekend geweest, en van dezulken, die min of meer met zijne gevoelens
overeenstemmen, is overal noodige partij getrokken. 't Beste, dat men, over deze
moeielijke stof, in vele grootere en kleinere geschriften verspreid vindt, is hier, met
snedig oordeel des onderscheids, in eene juiste orde, ter regter plaats,
zamengebragt, de vrucht van eigen nadenken daarbij gevoegd, en, daar de beslissing
moeielijk viel, doorgaans 't beste, ter nadere overweging, in 't midden gebragt.
De kundige REDDINGIUS, met Zilver bekroond, komt, in de hoofdzaak, met zijnen
mededinger overeen, en heeft ook zijne taak, over 't geheel genomen, voortreffelijk
uitgevoerd. Zijne Verhandeling breidt zich echter niet zoo ver uit tot alle
bijzonderheden, die tot het aangewezen onderwerp behooren, terwijl hij zich ook
niet van alle die hulpmiddelen schijnt te hebben kunnen bedienen, die aan SURINGAR
zijne rijke voorraadschuur opleverde. Maar dit gebrek wordt wederom vergoed door
verscheidene eigene, dikwijls zeer aannemelijke gedachten, die geene geringe maat
van gezond verstand en gegronde Bijbelkennis aan den dag leggen. De schrijftoon
van SURINGAR onderscheidt zich door innemende bescheidenheid, waarmede hij
ook over anders denkenden zijn oordeel uit, en hunne verschillende gevoelens
wederlegt. Die van REDDINGIUS valt meer in het beslissende, en heeft hier en daar
eenige scherpheid.
Beiden verdienen zeer veel dank voor 't geen zij, door dezen loffelijken arbeid,
toegebragt hebben, om 't gezag van Jesus en de Apostelen, en derzelver Goddelijke
Leer, ieder op zijne wijze, te helpen handhaven.
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De Leer der Verzoening met God, naar den Bijbel. Door Albert
Bruining, Predikant te Pietersbierum. Te Amsterdam, bij A.B.
Saakes. 1806. In gr. 8vo. 83 Bl.
Wij weten niet regt, hoe wij 't met den Schrijver van dit boekjen hebben. In de Opdragt
aan zijnen Vader, P. BRUINING, Predikant te Wirdum in Vriesland, spreekt hij eerst,
als van zichzelven alleen, daarna in dier voege, alsof ook nog anderen aan dit opstel
deel hadden. In den laatstgenoemden toon is ook de Voorrede gesteld. Of dit nu
alleen naar de wijze der Redenaars geschied zij, dan of de Schrijver waarlijk de
hulp van een' of ander' naburig Vriend gehad hebbe, is voor ons raadzelachtig.
Hoe het daarmede zij, de Schrijver zegt: ‘De gewoone opvatting en verklaring
van dit leerstuk (de Leer der Verzoening met God, naar den Bijbel) kwam ons te
gekunsteld voor; dit wekte onzen lust en ijver, om den eenvoudigen zin en de waare
meening der Heilige Schriften omtrent hetzelve na te gaan en op te sporen.’ Zijne
Verhandeling bevat twee Hoofddeelen. Eerst wordt onderzocht, welke de aart en
het doel der zoenoffers ouder het Oude Verbond waren; daarna, welke de aart en
het doel van Jesus dood, als het offer voor onze zonden, zij.
Met opzicht tot het eerste, wordt vooraf iets gezegd over den oorsprong der
offeranden in 't gemeen, en beweerd, dat de eerste menschen zich, door eerbied
en dankbaarheid, gedrongen vonden, om der Godheid een geschenk te brengen
van die goederen en gaven, welke zij voor zichzelven in waarde hielden en
noodzakelijk achtten, en dat de hoogste Godheid deze offers, als blijken van eerbied
en dank baarheid, in gunst en welgevallen hebbe aangenomen, en, zoo ver zij uit
een opregt en dankbaar hart voortvloeiden, met zegeningen achtervolgd; dat God
zich naar dat kleine begrip der menschen, die zich verbeeldden, dat men de Godheid
alzoo waarlijk dienst deed, ook nog in later tijd heeft willen schikken, door nadere
bepalingen omtrent de wijze, op welke hij zoodanigen zinnelijken eerdienst wilde
uitgeoefend heb-
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ben. Hiertoe behoorde dan ook de Goddelijke verordening omtrent de zoenoffers,
wier eigene aart, uit de bepalingen, in het Wetboek van Moses gemaakt, wordt
opgegeven, en vastgesteld, dat het doel derzelven was, den zondaar tot belijdenis
van zijne misdaad te brengen, tot berouw te wekken, tot verbetering te verbinden,
en hem alzoo, langs den weg van bekeering, vergeving voor begaane zonden te
doen zoeken en vinden. - Hiermede wordt dan vervolgends het bloedig lijden en de
wreede kruisdood van Jefus, beschouwd als een offer voor de zonden, vergeleken,
en de meest aangenomene stelsels, omtrent het doel van deze opoffering,
tegengesproken. Dat Jesus, door zijn lijden en dood, Gods toorn, tegen het zondig
menschdom ontstoken, voor ons zou gedragen hebben, om 'er ons alzoo van te
verlossen en te bevrijden, oordeelt hij strijdig met de geschiedenis van Jesus lijden,
en met de natuur der zaak. Wil men liever aannemen, dat Jesus de uitwerksels van
Gods toorn, de straffen namelijk, die wij verdiend hadden, in onze plaats gedragen
heeft, om 'er ons van te bevrijden; ook dit vindt hij ongerijmd, en geheel
onbestaanbaar, zoo wel met den aart van Goddelijke straffen, als met 't geen Jesus
werkelijk ondergaan heeft. 't Geen, om de zaak meer wijsgeerig te verklaren, anderen
'er op uitgevonden hebben, dat Jesus lijden en dood gediend hebbe tot opluistering
van Gods volmaaktheden, dat God daarin zijne gestrenge rechtvaardigheid
geopenbaard, en tevens zijne onbegrensde zorg voor het behoud van zondige
menschen daardoor verzekerd hebbe; dit vindt hij even onbewijsbaar, als de
vooronderstelling ongegrond is, waarop het rust, de welbekende, door ANSELMUS
verzonnen, leer van eene noodzakelijkheid der voldoening. De Schrijver is van
oordeel, dat het groote doel van den dood van Jesus alleen geweest is, de menschen
te verbeteren, en daardoor bekwaam te maken voor de gunst van God, die zij, alzoo
verbeterd zijnde, door berouw en bekeering kunnen verkrijgen, en dat derhalve de
dood van Jesus, als offer voor de zonden, in deszelfs doel, juist overeenkomt met
dat der zoenoffers, door Moses ingesteld. De voortreffelijkheid van dit offer, boven
de Mosaische, zal alleen hierin bestaan, dat het niet alleen krachtig is, om ons
uitwendig te reinigen, en alzoo den toegang tot Gods troon te openen; maar om het
hart te verbeteren, en alzoo vol-
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komene vergiffenis van alle zonden, zonder uitzondering, te doen verkrijgen.
Die met de Godgeleerde geschillen over dit onderwerp, sedert de tijden der
SOCINUSSEN dikwijls vernieuwd, en vooral in de laatste jaren, door de Schriften van
PRIESTLEI, EBERHARD, STEINBART en vele anderen, telkens verlevendigd, niet is
onbekend gebleven, zal hier niet veel aantreffen, dat niet door anderen dikwijls
gezegd, en even dikwijls (met hoe veel grond, beslissen wij niet) tegengesproken
is.

De geduchte Ramp der Stad Leiden, godsdienstig beschouwd, of
Leerrede over Luc. XIII:1-5. Den 25 Jan. 1807 uitgesproken door
D.C. van Voorst, Leraar bij de Gereformeerde Gemeente te
Amsterdam. Te Amst. bij R. van Lochem. In gr. 8vo. 68 Bl.
Eene zeer uitvoerige predikatie, waarin de verklaring van den tekst ruim twaalf
bladzijden beslaat; het tweede stuk is eene soort van omschrijving en beklag van
het voorgevallene te Leiden; en de toepassing bevat, behalve de Stedelijke Publikatie
aangaande de Collecte ten behoeve dier Stad, (welke echter hier niet gedrukt
voorkomt) het een en ander dat reeds eene matige toepassing zou opieveren, en
nog daarenboven ook 21 - zegge eenëntwintig! - aanmerkingen, of opwekkende
lessen. Trouwens, daar de eerste predikoeurt van den Leeraar VAN VOORST eerst
den 25 Jan. inviel, had zijn Eerw. ook den tijd tot eene meerdere uitvoerigheid; zodra
hij het ongeluk vernam, reisde hij naar Leiden, waar hij zijn éénigen broeder heeft;
op de puinhopen vielen hem de woorden van zijnen tekst in, hij bepaalde zich
aanstonds om daarover te handelen; hetgeen hij bij eene tweede reis naar Leiden
zag en vernam, versterkte hem in dit zijn voornemen, gelijk hij hetzelve dan ook,
met Gods hulp, onder veel aandoening, heeft uitgevoerd. Onder de predikatie zijn
vele aantekeningen, en achter dezelve een Naschrift van nog eenige bladzijden
gevoegd. En dit een en ander heeft de Leeraar nu, tot een blijvend gedenkteken
van het ongeluk te Leiden, aan het licht gebragt; 'er mag, zegt hij, en dit te recht,
wel meer dan één gedenkteken van die geduchte verwoesting overblijven.
Hoe weining ruimte wij ook hebben bij het aantal geschriften, die ons bij deze
zelfde gelegenheid ter hand
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kwamen, dit Gedenkteken eischt toch dat wij ons niet te zeer binden aan ons
misschien anders wat al te bepaald bestek; van ieder deel dezes opstels zeggen
wij een enkel woord.
EERSTE DEEL. De vraag, die Jesus gedaan werd, was eene strikvraag; maar de
Zaligmaker hield zich alsof hij de bedoeling niet vattede. Pilatus was geen wreedaard;
de Gahleërs waren denkelijk oproermakers, welker straf rechtvaardig was. Josephus
meldt dit geval niet, enz. De toren te Siloäm was misschien een gevangenhuis, de
verpletterden welligt gevangene oproermakers. Jesus leer is: ‘die door buitengewone
oordeelen getroffen worden, zijn daarom juist de snoodsten niet.’ Gij zult insgelijks
vergaan, doelt niet alleen op Jerusalems verwoesting: op eene of andere geduchte
wijs omkomen, is de zin; in alle gevallen zou de dood geducht zijn, als die hen
brengen zou voor Jesus richterstoel. In 't voorbijgaan wordt hier Matth. XXVI:63,
64. opgehelderd: van nu af aan (de een wat vroeger, de ander wat later) zult gij
sterven.
TWEEDE DEEL. Na eenige nodige waarschuwingen: men moet naar geen ramp
vragen enkel uit nieuwsgierigheid of uit praatzucht, 'er niet naar horen met vermaak
of los en ongebonden, met geen vermaak en spotzucht, al was ook de ongelukkige
onze vijand, maar onderzoeken ‘wat wil God ons en anderen daardoor leeren?’
komt de Leeraar daarop, hoe men het gebeurde te Leiden niet mag aanmerken,
naar den tekst. De beschrijving van het ongeluk volgt hierop; de ramp is
onbegrijpelijk, ongelofelijk, en gaat, zo niet alle, de meeste rampen zeker verre te
boven. Bij de verwoesting van Pompeji, Lissabon, Praag, - van Haarlem en Naarden,
in den Spaanschen oorlog, - van Sluis in Vlaanderen en Schoorldam, in onzen
leeftijd, kon men toch vooraf nog vermoeden hebben van eenig gevaar enz.; maar
hier te Leiden geldt, 't geen men anders wel eens te onrecht zegt: dit of dat is nooit
gebeurd. Hierop verledigt de Leeraar zich tot eenen aandoenlijken uitroep, over zijn
geliefd, zijn dierbaar Leiden, waarin zijn Eerw. sierlijk invlecht dat hij zes jaren te
Leiden gestudeerd heeft, dat Leiderdorp, waar hij drie jaren Predikant was, een
kwartier uurs van de Stad ligt, dat hij in dezelve vele vrienden heeft, ook zijn éénigen
broeder, die met zijn geliefd gezin gelukkig behouden is; - midden in dezen
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uitroep valt den Leeraar nog in, het springen van het Kruidmagazijn in zijne
o

vaderstad, Delft, A . 1654. Dan, alhoewel het leven van een minvermogenden wel
even dierbaar is als dat van een rijken, dat ongeluk trof een minder aanzienlijk deel
van die stad; men kon aldaar gemaklijker tien of meer, dan in Leiden ééne der
verwoeste woningen weder opbouwen. - Na dit tusschenverhaal wordt de uitroep
weer voortgezet: Geene ramp, gelijk die van u, mijn dierbaar Leiden! - Ik heb
verstomd enz. uwe lijken, uwe puinhopen, uwe verwoesting, uwe omkering
aanschouwd! enz. Nu volgt eene beschrijving van het ijslijke; hetgeen de Leeraar
met het wel zeventienmaal herhaald: verbeeldt u! opnoemt; en waaronder wij ook
den pannen- glas- en ramen- regen gemeld vinden.
DERDE DEEL. De Amsterdamsche Gemeente wordt opgewekt tot bidden: 1) voor
de dieven, (te Leiden op het puin.) 2) Voor de onbezonnene en vrolijke
aanschouwers. 3) Voor de geredden van onder het puin. 4) Voor de gekwetsten.
5) Voor hen, die de ongelukkigen helpen. 6) Voor hen, die dierbare panden verloren.
7) Voor die hun goed of veel daarvan verloren. 8) Opdat niemand nijdig worde. 9)
Met dankzegging dat het ongeluk nog niet grooter was. 10) Voor Leidens herstel.
Na deze opwekking tot bidden voor tienerlei menschen, of in tienerlei opzicht, volgt
eene aanmaning tot mededeelzaamheid; en hier komt nu de bovengemelde
Stedelijke Publikatie voor, waarop dan vermaningen volgen om het rechte nut te
trekken uit die ramp. Deze lessen zijn elf in getal: 1) De verwoesting is geen toeval.
2) Men tone 'er den vinger van God in op te merken. 3) Men danke God dat ons zo
iets niet trof. 4) Men merke op, hoe onzeker onze bezitting is, 5) hoe onverwacht
wij van de onzen kunnen beroofd worden, 6) hoe onzeker ons doodsuur is. 7) Geene
ramp is zo groot, of wij kunnen die met Gods hulp overleven. 8) Men blijve aan de
middeloorzaken niet hangen; vloeke niet op den uitvinder van 't kruid, op den
schipper, enz. 9) Men denke niet dat de ongelukkigen grooter zondaars waren. 10)
Het antwoord op de vraag: waarom trof hen dit ongeluk? blijft voor de eeuwigheid
bewaard. 11) Deze ramp moet aan onze bekeering dienstbaar zijn. Hier neemt de
Heer VAN VOORST de bedreiging in zijnen tekst wederom op, en meent dat ééne der
bedoelingen van God
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met het gebeurde te Leiden is, de inwoonders van Holland, en wel bijzonder die
van Amsterdam, te waarschuwen. Trouwens zints een dertig, veertig jaren is men
in die Stad, in het waarnemen van den openbaren en huislijken Godsdienst, het
bidden over tafel, en het godsdienstig onderwijs van jeugd en dienstboden, zeer
verergerd; van daar dat 'er de zedeloosheid ook zo groot is. (En daarom dan Leidens
ongeval?) - De Leeraar weet niets van de toekomst, doch twijfelt niet om de
bedreiging over te nemen; wij vergaan toch ook op dergelijke wijze, als wij verarmen,
als wij uitteeren, al is 't dan niet door maar eenen schok; menig een, zegt hij, zou
liever eensklaps onder de puinhopen wegzinken. Voorts - de dood komt doorgaans
onverwacht. Het slot geeft den bekeerden een vertroostend woord.
Het Naschrift wijst eenige abuizen aan in het voorlopig bericht bij Cornel en van
Baalen uitgegeven, en geeft nog eene en andere bijzonderheid van meer of minder
belang. Het meest trok onze aandacht de gissing, die de Heer VAN VOORST maakt
over de oorzaak van het ongeluk: ‘het haardjen, in het voor- of achter-onder, kan
doorgebrand geweest zijn, of 'er is een kooltjen achter het plaatjen geraakt; men
vindt toch doorgaans maar een dun plaatjen voor het hout;’ en opmerkelijk is zijne
stellige verklaring, dat hij met zekerheid weet, dat de Schippers, die kruid varen,
daaromtrent zo gerust zijn, dat zij, zonder eenige bedenking, vuur stoken, en roken.
- Van de aantekeningen onder de Leerrede deelen wij eeniglijk nog deze mede, ‘dat
men een steenen brug in Amsterdam een Sluis noemt.’

Bundel van Aanspraken, Gebeden en Leerredenen, gedaan te
Leijden op den 18den en 25sten van Louwmaand 1807, door de
Predikanten, J. Roldanus, L. Egeling, Prof. S.F.J. Rau, N.
Schotsman, H. Proper en W. Broes, op voordragt van den Ed.
Groot Achtb. Magistraat van gemelde Stad, uitgegeven, ten
behoeve van de ongelukkige Ingezetenen. Te Leijden, bij A. en J.
Honkoop. In gr. 8vo. 123 Bl.
Wij zouden het deelnemend gevoel en den godsdienstigen geest onzer Natie te
kort doen, indien wij ons niet verzekerd hielden, dat deze bundel reeds in
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vele handen is; en wij voegen 'er het vertrouwen bij, dat leder dezer godsdienstige
opstellen overal dankbare goedkeuring vindt. Hoe was het de vier, eerst op den titel
genoemde, Leeraren mogelijk, reeds den eerstvolgenden Zondag de Gemeente
voor te gaan, en dit alzo te doen! Alle deze Aanspraken zijn eenvoudig en hartelijk,
ordelijk, aandoenlijk, treffend; het hartstochtelijk gevoel niet te veel gespaard, noch
ook te veel opgewekt; in dezelve ademt de echte godsdienstige geest; ootmoed
voor God, en door het oog op Hem troost en moed. De Eerw. SCHOTSMAN bepaalde
b

zich bij een tekst, (Amos III:6 ); zijne voorgaande Ambtgenoten verkozen zulks
ditmaal niet. Wij kunnen van ons niet verkrijgen, deze stukken met elkanderen te
meten; ieder van dezelve doet eer aan des stellers verstand en hart. Prof. RAU,
wiens aanspraak hier in het oorspronglijk Fransch gegeven wordt, en Ds. EGELING,
wiens zacht gevoel en ongekunstelde welsprekendheid ons ongemeen bevielen,
hebben 'er hunne gebeden bijgevoegd. Wij weten, dat het huis van Prof. RAU
ingestort, en dat van Ds. SCHOTSMAN mede verwoest is. - De Leerredenen van Ds.
PROPER, die door het verlies van een dierbaar kleinkind, en Ds. BROES, die door de
geheele vernieling van zijne woning en bezitting, beiden zo zeer deelden in de bittere
ramp, zijn weluitgewerkte Leerredenen; de eetste over Joan. XIV:1, de tweede over
Psalm CII:15. Natuurlijk gaat ieder dezer Predikers zijnen eigenen gang, en hadden
zij eene bijzondere, meer bepaalde bedoeling; maar beiden leveren, althans in ons
oog, indien wij de omstandigheden in acht nemen, een voortreflijk stuk. Zodat wij
geen oogenblik twijfelen, of ieder godsdienstig Lezer wenscht, met ons, de
Hervormde Gemeente te Leiden hartelijk geluk, dat alle deze waardige mannen,
gelijk ook hare overige Leeraren, gespaard zijn bij het ontzettend ongeval; terwijl
wij vertrouwen, dat derzelver zo welgemeende, verstandige, Christelijke pogingen,
en alle hunne liefde en trouw, veel hebben bijgedragen, en aanhoudend nog
bijdragen, ter opbeuring en vertroosting van zo vele ongelukkigen; en op den duur
ter bevordering van ware gelukzaligheid, in ieder lotgeval, door verlichte kennis en
warme godsvrucht, krachtig zullen medewerken.
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Bedestond, op den eersten Zondag, na den ontzettenden Ramp,
der Stad Leijden overgekomen, gehouden in het Kerkgebouw der
Remonstranten, door Jan van Geuns, Predikant bij de
Doopsgezinden aldaar. Té Leijden, bij A. en J. Honkoop. In gr. 8vo.
32 Bl.
‘Ook wij hebben met onze zielen God begeerd in den nacht; ook wij moeten met
onzen geest, die in ons binnenste is, Hem vroeg zoeken: want daar nu zijne gerichten
op aarde zijn, zoo verlangen ook wij gerechtigheid te leeren.’ Dit is alles, wat wij
hier vinden van den tekst, JES. XXVI:9, en dat behoorde ook zo, naar ons gevoel,
in dien oogenblik: als motto, en aanwijzing tevens van den indruk, dien 't ongeluk
werkelijk maakte en verder maken moest, kon de Eerw. VAN GEUNS wel geene meer
gepaste keuze doen. Natuurlijk gaat een enkel woord over het gebeurde vooraf.
Wat moeten wij van het gebeurde denken? is daarop allereerst de vraag. Hier wijst
de Leeraar op God, en doet opmerken, zijne magt, goedheid, wijsheid,
rechtvaardigheid, (in al den tegenspoed, door ons Vaderland zoo vele jaren aaneen
geleden, en ook in deze zoo allervreeslijkste bezoeking, erkent ook VAN GEUNS de
tuchtigende Voorzienigheid;) en eindelijk wijst hij aan, hoe God ook bij deze
gebeurtenis zich betoont den Onbegrijpelijken. Eene tweede vraag is: Wat moeten
wij in dezen doen? - ootmoedig bukken voor God, - ons verbeteren; en wel bijzonder
is zulk een ramp eigenaardig geschikt om ons op te wekken tot het afleggen van
alle haat, nijd, tweedracht, twist en partijschap; hetgeen zij ook reeds aanvanglijk
heeft uitgewerkt. Voorts is het pligt, zich deelnemend te verheugen over elkanders
redding en welzijn, en dankzegging en gebeden tot God op te zenden. Eene laatste
vraag: Wat mogen wij nu verder vertrouwen? - op deze is het antwoord kort; de
Leeraar vertrouwt, dat ware godsdienstigheid bij velen het gevolg zal zijn van het
ongeluk; en ook in het tijdelijke, zegt hij, hebben wij nog wel iets te hopen en te
verwachten, misschien meer zelfs dan wij nu nog bidden en denken kunnen. Ook
de verliezen van waarde panden enz. worden hier aangestipt; en is geheel deze
Rede ingericht om troost en moed, door echte godsdienstige beginselen, in te
boezemen.
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Het voor- en na-gebed is bij dit opstel mede gevoegd; beiden zijn kort, maar vol
gevoel, en recht ootmoedig, Christelijk. Aandoenlijk moet het voor spreker en
hoorders vooral geweest zijn, daar VAN GEUNS aanstipt, hoe hij zelve het slagtoffer
der verwoesting had kunnen zijn, hadde ik te dier ure mijn eigen plan mogen volgen,
en ware ik niet hierin schijnbaar toevallig verhinderd, enz. De Leeraar moest juist
dat uur catechiseren in zijne Kerk, (welk gebouw zoo zeer geteisterd is, dat het voor
den Godsdienst vooreerst althans onbruikbaar werd, waarom ook deze Bidltond in
de Remonstrantsche Kerk gehouden is) en meende dan vooraf iemand aan het huis
van de Wed. SCHNEITHER te bezoeken; - men verzocht hem dringend, zijne
Catechisatie uit te stellen; hij bewilligde ongaarne, en onder beding dat men het de
leerlingen zou afzeggen! Eene van deze werd toevallig vergeten; zij is derwaarts
op weg, hoort den slag, keert terug, en vindt noch moeder noch woning meer! Dit
bericht ons eene aantekening. - De Heer VAN GEUNS maakt eenige verontschuldiging
over de uitgave; deze geschiedt op verzoek van vrienden en ten voordeele der
ongelukkigen; hij noemt zijn stuk een opstelletje, in zeer weinige uren, onder velerlei
afleidingen en aandoeningen, vliegend als 't ware op 't papier geworpen: dan wie
zou onredelijk of ongevoelig genoeg zijn, op zulk een tijdstip iets anders te
verwachten? Daarenboven beklaagt zich wel niemand de lezing, en het bevreemdt
ons zeer, (wij kunnen niet nalaten dit hier op te merken) dat de Magistraat van Leiden
ook dezen Leeraar niet, zo wel als de Hervormde, tot de uitgave heeft aangezocht;
dit opstel behoort bij dien Bundel gevoegd te worden, waarin het voorzeker eene
plaats verdiende.

Scheikundige Mengelstossen, bestaande in Waar emingen en
Proefnemingen, enz. uit de nieuwste en beste Schrijvers en
ondervinding verzameld, enz. door B. Tieboel, Medelid van de
Hollandsche en andere Maatschappijen, en Oud-Apothekar te
Groningen. Iste Stuk. Te Groningen, bij R.J. Schierbeek. 1806. In
gr. 8vo. 104 Bl.
De Heer TIEBOEL, te Groningen, levert ons hiet weder een aangenaam en nuttig
geschenk zij-
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ner werkzaamheid. Wij vinden hier een aantal van 76 onderwerpen van
verschillenden aard, zich of tot de geneeskundige, of pharmaceutische, of technische
Scheikunde bepalende. Belangrijk vooral komen ons die waarnemingen voor, welke
de ontleding der zamenstellende deelen van vele enkelvoudige geneesmiddelen
(simplicia) ten oogmerk hebben, en onder dezen vinden wij die van de Kraanoogen,
van de Cassia Fistula, Rhabarber, Scilla, Cortex Cascarillae, van de Kina, Castoreum,
Senebladeren, Opium en anderen. De kennis immers der naast zamenstellende
deelen is de weg om de geneeskrachten der ligchamen te leeren kennen; iets, dat
op bladz. 91, als ook in de Voorrede, wordt te kennen gegeven. Zoodanig eene
kennis moet ongetwijfeld goede gevolgen hebben bij het voorschrijven of vermengen
van onderscheidene geneesmiddelen; schoon 'er voorzeker, aan den anderen kant,
een stalen geheugen vereischt wordt voor den Geneesheer, om zich aan het ziekbed
de zamenstellende deelen der voor te schrijvene en te vermengene geneesmiddelen
voor den geest te brengen, en daarbij na te gaan, of het eene welligt het andere
zou ontleden; terwijl 'er tevens in de Geneeskunde verscheidene geneesmiddelen
bij elkander gevoegd worden, en 'er menig een bestaat, wier zamenstellende deelen
lijnregt tegen elkander aanloopen, en wier uitwerkselen, in den ziekelijken toestand
van ons bewerktuigd gestel, de ondervinding als heilrijk verklaart: aanmerkingen,
wier gegrondheid de Heer TIEBOEL, gelijk wij vertrouwen, zal moeten erkennen.
Bij het doorlezen dezer Mengelstoffen vinden wij (bladz. 29.) eenige proefnemingen
medegedeeld, door den Heer HAAS met het Castoreum genomen, ten oogmerk
hebbende om deszelfs naast en afgelegene zamenstellende deelen te doen kennen;
waarbij wij gaarne gezien hadden, dat de kundige Verzamelaar had aangemerkt,
dat die proefnemingen van HAAS met Castoreum genomen zijn, nog met zijne huid
en celwijs weefsel omgeven; iets, dat een aanmerkelijk verschil oplevert, dan of
men de Castoreum, van beiden geheel ontdaan en bevrijd, aan de ontleding
onderwerpt: want alsdan, lezen wij in de uitmuntende Akademische Verhandeling
van den jongen Geneesheer BONN over het Castoreum, welke wij voor volledig
houden, dat het slijmig in wa-
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ter oplosbaar zoutachtig gedeelte en de Lympha of eiwitstof niet tot de eigenlijke
zamenstellende deelen van het Castoreum, als zoodanig op zichzelf ontleed,
behooren, maar aan zijn celwijs weefsel eigen zijn; terwijl het ons, over 't geheel
genomen, toeschijnt, dat de ontleding, door den Heer HAAS in 't werk gesteld, niet
als de naauwkeurigste kan aangemerkt worden.
Gaarne deelden wij iets uit dit belangrijk Werkje mede; dan ook dit zou weinig
afdoen ter berekening van deszelfs waarde; wij eindigen alzoo met den wensch,
dat wij eerlang met een tweede Stukje vergast worden, waartoe wij hopen dat de
hoogbejaarde Uitgever zich, door de noodige krachten en een ruim vertier, zal in
staat gesteld zien.

Over eenige gewigtige pligten opzigtelijk de Oogen. Ter
onderrigting en waarschuwing. Door L. Oling. Amsterdam en
Leeuwarden, bij W. Holtrop en G.M. Cahais. In gr. 8vo.
Geene zintuigen dragen voortreffelijker kenmerken eener schoone bewerktuiging,
geene zijn voor den mensch belangrijker, dan de Oogen. Geen wonder dat velen
zich onledig hielden met middelen en raadgevingen ter bewaringe derzelven; - ook
onder den opgegeven titel ontvangt men een lezingwaardig en gansch niet onnuttig
Werkje. Hetzelve bevat eenige hoofdregelen met betrekking tot de bewaring van
het gezigt. De eerste, en naar ons inzien belangrijke, bepaalt zich tot het betoog
van de noodzakelijkheid der gelijkvormigheid van licht bij 's menschen verrigtingen:
- de Schrijver leidt daaruit, onder andere, de voor- en nadeelen der schermen af,
en beweert, dat de lampen met schermen voorzien, bij een aanhoudend gebruik,
het beste gezigt verzwakken moeten; en niet ten onregt, wijl 'er alsdan eene ongelijke
verdeeling van licht plaats grijpt, daar de omringende voorwerpen, in 't donker
geplaatst zijnde, tegenstrijdige uitwerkselen voortbrengen, en het oog eenen te
plotselingen overgang gewaar wordt; en prijst hierom het gebruik van meer dan
eene uit zuiver wit wasch bereide kaars, als het beste licht, aan.
Onder den 3den hoofdregel, zich tot den raad bepalende, om zijne oogen,
bijzonder wanneer men eenige verzwakking bespeurt, in eene vrije lucht en verre
uit-
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zigten bezig te houden, brengt de Schrijver ook eenige oorzaken, die de verzwakking
der oogen kunnen te weeg brengen, en bepaalt zich daarbij tot de plaatselijke bading
der oogen met koud water, als kunnende op zekere tijden van nut zijn, maar ook,
op verkeerde tijden toegepast, even zoo nadeelig worden; en schoon wij voor ons
verzekerd zijn, dat men niet te omzigtig met het aanwenden daarvan kan te werk
gaan, en het koude water in verscheidene oogöntstekingen niet voordeelig is, zagen
wij echter meermalen, en nog onlangs, in ligte ontsteking, roodheid en pijn der
oogen, de nuttige uitwerking van de zoogenoemde oogbekertjes, die, met koud
water gevuld, tot zoo lang op het oog gehouden worden, dat het water laauw
geworden is.
Onder vele anderen verklaart de Schrijver ook in dit Hoofdstuk de Leesglazen
schadelijk en nutteloos, wil niet dat men staande met het hoofd werke, doordien
daardoor meerdere ligchaamskrachten verloren gaan. Wij voor ons intusschen
meenen gegronde redenen te hebben, om, na hetgeen TISSOT en anderen over de
Ziekten der Geleerden gezegd hebben, het staande te werken bij hun, die veel met
het hoofd arbeiden en vele uren op hunne studeerkamer doorbrengen, ten hoogste
aan te prijzen.
Omtrent dit Werkje veroorloven wij ons nog eene aanmerking. Het komt ons voor,
dat hetzelve zeer veel goeds in zich bevat; dan wij vinden daarin tevens juist niet
de beste orde in acht genomen, en een en ander te veel gewrongen en ineengezet.
Ook komen in hetzelve gezegden voor, die wij daarin liever gemist wilden hebben;
onder andere is het voor ons een nietsbeteekenend bewijs, dat de deugd ook in dat
opzigt haar loon door zichzelve zou verkrijgen, wanneer men in gevorderden
ouderdom geene meerdere gezigtssterkte voorwende, dan men wezenlijk bezit, en
dat hierom de openhartigste menschen die genen zijn, die het op het langst
uithouden. (Zie bladz. 34.) Daarenboven gelooven wij, dat er in onze dagen weinigen
zouden gevonden worden, die zulks wilden voorwenden, daar een bril immers tot
den heerschenden smaak behoort, en men hierdoor niet eens opmerkt, of ouden
van jaren dezen uit een gezigtsgebrek, dan wel uit smaak, bezigen, en het laatste
dus reeds toereikende is om dezulken van dergelijke krachtsvertooning te doen
afzien!
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Regtsgeleerd, Practicaal, en Koopmans Handboek; ten dienste
van Regters, Practizijns, Kooplieden, en allen, die een algemeen
overzicht van Regtskennis verlangen: door Mr. Joannes van der
Linden, Advocaat te Amsteldam. Te Amsteldam, bij J. Allart. 1806.
In gr. 8vo. 590 Bl.
Dat een algemeen overzigt van Regtskennis voor alle standen voordeelig is, zal wel
door niemand ontkend worden; en hoezeer wij ook het gevoelen van die genen
billijken, welke beweren, dat eene halve kennis in die soort van zaken allernadeeligst
is, en veel meer, dan volslagen onkunde, aanleiding tot twistgedingen geeft, zoo
gelooven wij echter dat dit meer toepasselijk is op eene halve en verkeerde kennis
van de bijzonderheden (details) dan wel op een algemeen overzigt van de gronden
van Regtsgeleerdheid. Wij hebben ons derhalve altijd over het volslagen gemis van
een geschikt Handboek ter verkrijging van zoodanig eene kennis beklaagd; immers
was het Burgerlijk, Regtsgeleerd, Notariaal en Koopmans Handboek, laatstelijk in
het jaar 1761 herdrukt, daartoe volkomen ongenoegzaam, en de prulwerken van
(*)
eenen KERSTEMAN c.f. konden hier niet in aanmerking komen . Thans hebben wij
een boek voor ons liggen, waardoor de Heer VAN DER LINDEN, een man, wiens
grondige regtsgeleerde kennis door andere proeven reeds genoegzaam bekend en
gestaafd is, in die behoeste heeft getracht te voorzien, en, naar ons inzien, ook
werkelijk oneindig beter, dan een zijner voorgangeren, voorzien heeft. Wij moeten
derhalve onze Lezers iets nader met hetzelve bekend maken; bij de aanmerkingen,
welke wij hier en daar bij ons verslag zullen voegen, altijd in het oog houdende, dat
het eigenlijk doelwit van den Schrijver was, te schrijven tot onderrigting van hun,
die, des Regts onkundig zijnde, een algemeen gegrond denkbeeld van Regt en
Praktijk begeeren te erlangen.

(*)

Wij willen hier vooral niet onder begrepen hebben de Vaderlandsche Regten van den Heer
VAN NOOTEN. Dit boek behelst veel goeds, schoon het voor een Handboek zeker wat breed
is, en wij hopen even zeer, dat hetzelve nog eens zat afgewerkt worden, als het ons
verwonderd heeft, daarvan hier ter plaatse met geen woord melding gemaakt te vinden.
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Op eene korte Voorrede, waarin de Schrijver het oogmerk en de strekking van zijn
werk opgeeft, volgt eene Inleiding, over de noodige onderrigtingen tot den aanleg,
zoo van de Studie der Regtsgeleerdheid, als van eene uitgelezene Regtsgeleerde
Bibliotheek, welke 74 bladzijden beloopt, doch, naar ons inzien, voor meer dan drie
vierde deelen overbodig is, wanneer wij dezelve beschouwen als geschikt voor hun,
welke het om geene grondige kennis der Regtsgeleerdheid, maar alleen om een
algemeen overzigt van Regtskennis te doen is. Het zoude een tamelijk goed stuk
zijn in eene algemeene inleiding tot de Regtsgeleerde studie op Hooge Scholen of
Athenaea, maar hic non erat his locus, en in een werk van dezen aard is al wat te
veel is nadeelig.
De regtsgeleerde kennis wordt vervolgens tot vier hoofdtakken door den Schrijver
te rug gebragt; tot Burgerlijke Regtsgeleerdheid, tot Lijfstraffelijke Regtsgeleerdheid,
tot de Manier van Procedeeren, en eindelijk tot de Regtsgeleerdheid betrekkelijk
den Koophandel; welke 4 takken dan ook vervolgens in vier boeken door den
Schrijver behandeld worden.
In het eerste boek wordt derhalve de Burgerlijke Regtsgeleerdheid behandeld.
Hierin is de Schrijver over het geheel de orde van het Romeinsch regt gevolgd;
handelende eerst, na eene beschouwing van de wetten in het algemeen, van de
regten der menschen, naarmate van hunnen verschillenden stand (jus personarum),
en vervolgens van het regt der menschen op en tot de onderscheiden zaken (jus
rerum), met weglating echter van eene opzettelijke behandeling van het derde
objectum juris, namelijk de acties, als welker natuur hij meestal bij elk der regten,
uit welker hoofde zij gegeven worden, opheldert. Het stellige regt vinden wij op deze
wijze dan ook meestal naauwkeurig en duidelijk ontwikkeld, en ten dezen aanzien
is dit boek voor den niet-regtsgeleerden van zeer veel waarde; doch, wanneer het
op wijsbegeerte en wijsgeerige bepaling van Regten aankomt, moeten wij openhartig
verklaren, dat wij den Schrijver verre bij zijnen tijd ten achtere gevonden hebben;
en wij behoeven deskundigen slechts op de 3 eerste paragraphen der eerste
afdeeling, en de onderscheiding des Schrijvers tusschen beheering of regt op eene
zaak (jus in re) en in schuld of regt tot eene zaak (jus ad rem) te wijzen, om verzekerd
te zijn, dat dezen hier van ons geen bree-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

162
der betoog voor het gezegde vorderen zullen. Voor het overige zoude het misschien
zoo wel hier als elders zijn nut gehad hebben, indien de Schrijver tevens zijne Lezers
zers met de terminologie van onzen onsterselijken DE GROOT had bekend gemaakt,
hetwelk voor hen, welken de Schrijver vooral als zijne Lezers onderstelt, misschien
meer nut, bij den lust tot een nader onderzoek, zoude gehad hebben, dan de
bijvoeging der latijnsche termini artis; schoon wij dezen daarom geenszins afkeuren.
Het tweede boek is aan de Lijfstraffelijke Regtsgeleerdheid toegewijd, en handelt,
volgens de verdeeling, welke tegenwoordig meestal algemeen gevolgd wordt, eerst
over de misdaden en straffen in het algemeen, en vervolgens over de verschillende
soorten van misdaden en derzelver straffen in het bijzonder. Dit gedeelte echter
van het voor ons liggend werk is ons verre weg het minst voorgekomen. Reeds de
namen der Schrijveren, door den Heer VAN DER LINDEN als zijne beste voorgangers
aangehaald, deden ons vermoeden, dat de wetenschappelijke beoefening van dit
deel der Regtsgeleerdheid niet zijne hoofdstudie was; doch een naauwkeuriger
onderzoek heeft ons daarvan volkomen overtnigd; ja wij schromen niet te zeggen,
dat de twee eerste afdeelingen, over misdaden en straffen in het algemeen, beneden
het middelmatige zijn; terwijl ook de rangschikking der onderwerpen, en de bepaling
der bijzondere misdaden, waaraan zoo veel gelegen ligt, het zelfde gebrek aan
wijsgeerige naauwkeurigheid verraden, waarvan wij boven gesproken hebben. Men
spreekt van toerekening zonder derzelver natuur te bepalen, van voornemen om te
misdoen (conatus delinquendi) zonder eenige algemeene beginselen daaromtrent
voor te dragen; men verwart godsloochening met godslastering, door de eerste tot
eene soort van de laatste te maken, enz. enz.: want wij zouden hier bij elken
paragraaf moeten stilstaan, indien wij ons bij de bijzondere onnaauwkeurigheden
bepalen wilden. Genoeg zij het gezegde in het algemeen, om vooral jonge
beoefenaars dezer wetenschap te waarschuwen van zich hier niet onbedacht aan
een' leidsman over te geven, welke hun, in de meest gewigtige omstandigheden,
of geene, of gebrekkige en onvoldoende aanwijzingen zoude geven.
Het derde boek, over de Manier van Procedeeren in burgerlijke en lijfstraffelijke
zaken handelende, is verro

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

163
weg het beste. Hier is de Schrijver in zijn vak; en wij moeten dit gedeelte, dat wij
met ongemeen genoegen gelezen hebben, aan volstrekt allen aanprijzen, die, in
een kort bestek, de algemeene gronden onzer Hollandsche praktijk wenschen
ontwikkeld en voorgedragen te zien.
Het vierde en laatste boek betreft den Handel; en hier is, bij zeer veel goeds,
wederom zeer veel gebrekkigs en overtolligs. Als overtollig beschouwen wij ter dezer
plaatse de bedenkingen over de Geschiedenis des Handels hier te lande, en de
oorzaken van deszelfs bloei en verval, zoo wel als de middelen tot deszelfs herstel,
als hetwelk tot de Regtsgeleerdheid zeker niet behoort. Als gebrekkig is ons des
Schrijvers werk ter dezer plaatse voorgekomen, wanneer wij hem de geheele
Regtsgeleerdheid des Handels, met uitzondering van de Zeeregten en Wisselhandel,
alleen tot het regt der Compagnieschappen bepalen zien; terwijl de geheele overige
Regtsgeleerdheid des Handels tot één paragraaf, of vier bladzijden, bepaald wordt,
waardoor natuurlijk vele belangrijke vragen omtrent de Mercantile Regtsgeleerdheid
onbeäntwoord blijven. Doch als goed, en meestal zeer goed, is ons hier alles
voorgekomen, wat de Schrijver omtrent de Zeeregten, Avarijen, Bodemerijen,
Assuranties en Wisselregt, uit de beste Schrijvers omtrent die onderwerpen, zijnen
Lezeren mededeelt.
En hiermede gelooven wij genoeg gezegd te hebben omtrent een werk, hetwelk
voor hen, voor welken het geschreven is, zeer nuttig kan zijn, doch uit hoofde der
overhaasting, waarmede het zigtbaar is bijeengebragt, op lange na niet datgene is,
wat het had moeten, en, den Schrijver in aanmerking genomen zijnde, had kunnen
worden.

St. Domingo, of het Land der Zwarten in Hayti en deszelfs
Omwenteling. Door Marcus Rainsford. Naar het Engelsch. Met
Plaaten en Kaarten. In twee Deelen. Iste Deel. Te Amsterdam, bij
J. Allart. 1806. In gr. 8vo. 410 Bl.
De titel deezes Werks roept voor onzen geest op, eene menigte van ontzettende
Gebeurtenissen, nog zo korten tijd geleden op St. Domingo voorgevallen;
Gebeurtenis-
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sen, die, behalven den afstand des tooneels, op 't welk zij voorvielen, als verdrongen
zijn door de veelvuldige groote lotgevallen op het vasteland van Europa en in onze
nabijheid.
Volgens den Heere RAINSFORD, bestaat 'er van Hispaniola noch van St. Domingo
eene bijzondere Geschiedenis in eenige taal. Onvermeld, egter, bleef het op verre
na niet. De in de Voorrede opgegeevene bekende Schrijvers wijzen het tegendeel
uit, zo wat de vroegere als de laatere Gebeurtenissen betreft. Hij vermeldt deeze
bronnen, en wijst derzelver zuiverheid of onzuiverheid aan.
De Heer RAINSFORD onderwierp, in den jaare 1801 en 1802, eenige ruwe en
onvolkomene denkbeelden, de beschrijving van dit Eiland betreffende, aan het
oordeel van het Publiek; de oplettenheid, welke zij bij eenige kundige lieden
verwierven, strekte hem ten spoorslag om dit uitvoeriger Werk ter hand te neemen.
Hetzelve is bestemd om een beknopt en onzijdig verslag te geeven van de vroegere
Geschiedenis der Spaansche Volkplanting, en daarin het onstaatkundige van
wreedheid en de misslagen van onregtvaardigheid open te leggen, zonder aanzien
van allen volksvooroordeel of gewoonte. - Ten aanziene van de Fransche
Volkplanting zet hij dezelfde wijze van beschouwing voort; en, kwam het aan op het
voorstellen van het character der zulken, wier schitterende maar verschriklijke
bedrijven naar geenen anderen maatstaf konden beöordeeld worden, dan verkiest
hij de kennis der menschlijke natuur te baat te neemen. - In het beschrijven der
Geschiedenis van den tegenwoordigen tijd (‘die hachlijke en misschien haat
verwekkende onderneeming,’ gelijk hij zich uitdrukt) heeft hij ‘liever verkoozen die
daadzaaken, waar de zodanige te vinden waren, welke de algemeene toestemming
reeds hadt bekragtigd, op te geeven, dan zijne eigene meeningen in derzelver plaats
te stellen; en waar het noodig was de laatste voor te draagen, heeft hij dezelve met
de uiterste behoedzaamheid onderzocht en gestaafd. De geschiedenis van zijn
eigen verblijf te Kaap François en Fort Dauphin is eene onopgesmukte vertolling
(*)
van een ouden Krijgsman , die op de kron-

(*)

De Schrijver was, ten tijde der uitgave van zijn eerste Werk, (waarvan dit eene voltooijing is)
vierëntwintig jaaren Officier geweest in dienst van zijne Groot-Brittannische Majesteit.
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kelpaden des leevens beproesd, en in de gastvrijheid eener Indiaansche hut even
gelukkig is, als in die van een luistervol rijk; maar nogthans niet ongevoelig voor
ieders eigene en uitsluitende voortreflijkheden, noch gezind om die van den eenen
aan den anderen toe te eigenen, of eenen van beide voorbij te zien. - Ten aanzien
van de handelingen der Zwarte Republiek, heeft hij groote zorgvuldigheid
aangewend, om het midden der waarheid te houden tusschen eene menigte van
onderling strijdende berigten: en, ten einde hunne waare inzigten en bedoelingen
te beter te doen bevatten, heeft hij veel oplettenheid besteed, om hunnen echten
geest in de vertaaling hunner oorspronglijke stukken mede te deelen.’ - Wij
oordeelden dit te moeten afschrijven, omdat wij het Werk met deeze aanduiding
overeenkomstig gevonden hebben.
In groote vakken is dit Werk verdeeld. Het I H. voert ten opschrift: Een beknopt
historisch berigt van de Volkplantingen in Hispaniola en St. Domingo, van de
ontdekking van Hayti door COLUMBUS af, tot den tijd van deszelfs hoogst geklommen
voorspoed in 1789. Daar de Heer RAINSFORD ten oogmerk heeft, in dit gedeelte een
eenvoudig verhaal van gebeurde zaaken te geeven, onthoudt hij zich van de
betoverende schilderij eener romaneske beschrijving, waartoe het hem anders aan
geen stof zou ontbreeken, en bepaalt zich tot zodanige Schrijvers, die voor
waarheidlievend bekend staan. - In de opgave van het lot der vroegste Volkplanteren
treffen wij eene allerkeurigste vermelding aan van de Bukkaniers; een naam, ontleend
van hunne van de Wilden overgenomene manier om het dierlijk voedzel te bereiden,
dat zij langzaam droogden, of veeleer rookten, over vuuren van groen hout, op
plaatzen, die, naar de Spaansche uitspraak, Bukkens genoemd worden, en welke
gewoonte nog bij de Spanjaarden behouden is. 't Geen hij van deeze zeldzaame
Zeeschuimers vermeldt, is hoogst leezenswaardig, maar voor onze overneeming
te lang.
Wij treeden ook al dat vroege, hoe leezenswaardig ook, voorbij, en melden alleen,
hoe, volgens onzen Schrijver, naa het afloopen van den strijd tusschen
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Groot-Brittanje en deszelfs Americaansche Velkplantingen, de Spaansche regeering
meer belang begon te stellen in haare bezittingen in dien oord; dat van dit tijdstip
af, tot aan het begin der beweegingen van de omwenteling in 1789, de Fransche
Bezitting in St. Domingo tot eene hoogte opklom, die niet alleen alle andere
Volkplantingen, maar ook het begrip van den Wijsgeer en Staatsman te bove ging:
‘de weelde,’ het zijn de eigen woorden van RAINSFORD, ‘haarer bijzondere
inwoonderen, en haar openbaare luister en grootheid, verbaasde den reiziger; haare
opstapeling van rijkdommen deedt het Moederland versteld staan, en met verrukking
werd zij aanschouwd door de nabuurige bewoonderen der Antillische Eilanden. De
staatkundigen in Europa zuchtten om haar bezit, gelijk als van eene rijke schoonheid,
die door alle bekoorelijkheden de aanbidderen tot zich trekt; maar zij zuchtten te
vergeefs: zij was bestemd om den grond te leggen van een Gemeenebest, even
zoo zonderling als verschriklijk, het zij het bij de uitkomst strekken moete om aan
afgetrokkene begrippen weezenlijkheid te geeven, of om een nieuw en doorluchtig
Rijk te stichten in een gedeelte der wereld, waar men deszelfs bestaan voorheen
onmogelijk achtre.’
Dit Hoofdstuk wordt beslooten met eene Beschrijving, zo van het Spaansche als
van het Fransche gedeelte des Eilands, toegelicht door eene zeer fraaije Kaart,
voor het Werk geplaatst, en eene Grondteekening van de Stad Kaap François, zo
als zij was vóór de Omwenteling. Schoon de Schrijver zich onthoude van eene
beschrijving van de natuur, de eigenschapnen en wijze van aankweeking dier
voortbrengzelen, welke de verscheidene voorwerpen van den handel deezes Eilands
uitmaaken, als Suiker, Koffij en Katoen, dewijl de berigten daarvan te vinden zijn in
Werken, bijzonder aan deeze onderwerpen toegewijd; geeft hij aan den voet der
bladzijden eenig verslag van de Kakao en Indigo, twee rijke voortbrengzelen van
St. Domingo.
Het II H. voert ten opschrift: Oorsprong van den geest van Omwenteling van den
tegenwoordigen tijd in St. Domingo. Naa eenige algemeene wijsgeerige
aanmerkingen over den Omwentelingsgeest, zijn doel nader bepaalende, vermeldt
hij: ‘Het zou eene misvatting zijn, zoo
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iemand zich verbeeldde, dat men hier de bedoeling hadt, het gedrag der Planters
in 't algemeen te berispen, of den opstand van onderhoorigen, van welk eene soort
ook, in een gunstig licht voor te stellen, veel min hunne zaak te verdeedigen; ik
bepaal mij alleenlijk tot het opgeeven van daadzaaken, die noodzaaklijk bij het
onderwerp behooren, het welk ik voorneemens ben voor te draagen.’
RAINSPORD beschrijft den Africaanschen Neger; erkent de goede en kwaade
hoedanigheden, aan denzelven toegeschreeven. Hij vindt den grond des opstands
meest in de zeden der Volkplantelingen; wij moeten dit weinige daaruit ontleenen.
‘De Planter, in stede van zulk eene magt en dengd ten toon te spreiden, waardoor
hij eerbied en ontzag konde inboezemen, was een zwakke wellusteling, die, in een
ligtzinnig gestoei met de slavinnen van zijne velden, het heilzaame van zedelijke
grondbeginzelen, en de welvoeglijkheid, geheel vergat. De uitwerkzels van zulke
voorbeelden, ten aanzien van persoonlijke deugd, zelfs buiten derzelver betrekking
tot de pligten van den Godsdienst, zijn onbetwistbaar; en men behoeft niet vernederd
te zijn tot de laagte van den verachtelijksten Slaavenstand, om te ontdekken, dat
de gevolgen der ongebondenheid, die des volks deugd ondermijnt, den onfeilbaaren
grondslag leggen tot opstand en omwentelingen.’
't Geen onze Schrijver over den Slaavenhandel schrijft, schoon hij zich daartoe
niet bepaald zette, verdient geleezen te worden. Overeenkomstig met zijne
waarneemingen, mag hij dit Hoofdstuk te regt in deezer voege besluiten: ‘Hoe veel
beter zou het voor henzelven, en misschien voor het menschdom, geweest zijn,
indien de Planters deezer bekoorelijke en bloeiende Volkplanting, gelukkiglijk
achtgeevende op de teekenen der tijden, door het verloochenen van eene
laatdunkende zucht tot heerschappij en eene onmaatige begeerte naar winst, de
vijandigheid dergenen, wier belang zelf hen tot een minnelijk verdrag zou genoopt
hebben, veel liever verzacht dan aangehitst hadden, en, door het verligten der
ellenden van een staat, die in zijne beste gedaante zoo slecht is, de toegenegenheid
gewonnen hadden van diegenen, van wier arbeid, in den tegenwoordigen staat van
zaaken, al wat tot welvaart en voorspoed bevorderlijk was, noodzaaklijk moest
afhangen. Eene gedeeltlijke inschiklijkheid
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ter gunste van hen, die, uit hoofde van hunne kleur zelve, ten halve aanspraak
hebben op een staatkundig aanweezen, zou voldoende geweest zijn, benevens
een weinig achting voor de zedelijkheid van een volk, hetwelk dezelve allermeest
noodig heeft, en eene hervormmg in hunne eigene zielen, voor zoo ver die in de
menschlijke natuur kan vallen. Dit zou de menschen, die thans in eene treurige
ballingschap verkwijnen, indien zij niet haastiglijk als slagtoffers hunner valsche
staatkunde zijn omgekomen, in het bezit gelaaten hebben van een Eiland, dat de
roem der nieuwe en een magtige steun der oude wereld was. Indien zij dan naar
eenige meer wettige middelen, ter voortzetting van den arbeid in hunne Volkplanting,
hadden omgezien, zouden zij welligt, hoewel niet dan langzamerhand, een
duurzaamer grondslag voor de welvaart hunner nakomelingschap, dan het erfdeel
van onmaatigen rijkdom, gelegd, en eene regtmaatige aanspraak gehad hebben
op de goedkeuring der menschlijke maatschappij.’
Een nieuw doch allerakeligst tooneel schuift het III II. op; het behelst de
Geschiedenis van de grondlegging en voltooijing der Onafhanglijkheid van St.
Domingo: men beschouwe slegts dit kleine gedeelte: ‘In twee maanden van den
opstand waren 'er meer dan tweeduizend blanke persoonen, van allerlei stand en
jaaren, omgekomen; het bleek, dat twaalfhonderd Familien, uit den overvloed, tot
zulk eenen staat van ellende waren vervallen, dat zij, zelfs ten aanzien van kleeding
en onderhoud, geheel van de liefdaadigheid van het algemeen of van bijzondere
persoonen afhingen. 'Er waren honderd en tachtig suiker- en omtrent negenhonderd
kofsij- en indigo-plantadien vernield, en de gebouwen door vuur verteerd. - Van de
zijde der Oproerigen rekende men, dat 'er meer dan tienduizend waren omgekomen
in de onderscheidene gevaaren, aan hunne ijsselijke manier van oorlogvoeren
(*)
verknogt, behalven verscheide honderden door den arm des geregts .’ - Dit wordt
in veele bijzonderheden uitgebreid, en eindelijk de toebrenging van den doodlijken
slag, op den 20 Junij 1793, vermeld.

(*)

Veel volgt de Schrijver hier de Geschiedkundige Beschouwing van St. Domingo, door BRIJAN
EDWARDS, in drie Stukken vertaald, ten jaare 1802, bij A. LOOSJES PZ. uitgegeeven.
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Vervolgens komen de Britten op dit tooneel van verwoesting; dier handelingen
worden in 't breede opgegeeven. Krijgsmagt en Verraad namen zij te baate, en alles
liep hoogst ongunstig voor hun af. De Engelsche Schrijver voegt 'er ten slot bij:
‘Zodanig was het einde deezer rampspoedige onderneeming, welke vijf jaaren lang
de vleiendste uitzigten en de eigenliefde van het Britsche Rijk hadt gevoed, en
waaraan, in den laatsten tijd, het dierbaar leeven van zoo veelen en buitenspoorige
sommen van 's lands geld waren opgeöfferd. Dat zij al te onberaaden was
aangevangen, zal altijd moeten erkend worden.’
Veel bekends hielden de voorgaande Hoofdstukken in; het IV en laatste deezes
Deels maakt ons bekend met minder algemeene; het beschrijft ons den Toestand
der zeden in St. Domingo, ten tijde van de vestiging der Onafhanglijkheid; benevens
een verhaal der bijzonderheden van een bezoek, door den Schrijver aan het Eiland
gegeeven. Hij hadt gelegenheid om den toestand en het vermogen deezes volks
te beoordeelen; zijne eigene waarneemingen onder hun, geduurende zijne
gevangenschap gemaakt, treffen wij hier aan, en teffens veele stoffe tot bewondering.
Als Engelsch krijgsman zette hij koers van Jamaica na Martinique, om zich aldaar
bij zijn Regiment te voegen; ontmast kwam hij te St. François, en gaf zich voor een
Americaan uit. Gunstig werd hij door TOUSSAINT, den Held van dit nieuwe Rijksgebied,
ontvangen, en verkeerde onder de Ingezetenen, die de Gelijkheid uitoefenden,
allerminzaamst; woonde eene Wapenschouwing bij, welke hem verrukte; zag een
hier afgebeelden Tempel, door de Zwarten ter gedagtenis van hunne verlossing
opgerigt. Zo gunstig was het onthaal, hem aangedaan, dat, hoewel hij een diepen
indruk hadt van de noodzaaklijkheid om op zijne hoede te zijn, 'er veel meer
onverschilligheid, dan hij bezat, toe noodig zou geweest zijn, om den magtigen
aandrang te wederstaan tot de verkeering met een volk, welks leevenswijze zich in
het licht der edelmoedigste gastvrijheid vertoonde, en belangrijke voorwerpen ter
beschouwing aanboodt. Hij verkreeg toegang tot de meeste huizen, alwaar de
verkeering hem onderrigt of genoegen konde verschaffen; ook versmaadde hij, op
andere tijden, de hut der Negers niet, hoewel in de daad minder aantrekkelijk. Dit
verschaft hem overvloedige gelegenheid om de zeden enz.
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deezer nieuwe Republiek op te merken, 't welk met bewondering zal geleezen
worden.
Zodanig was het onthaal, hem daar bejegend, dat hij met smert scheidde van
eene plek gronds, welke hij te vooren met gevaar van zijn leeven zou gepoogd
hebben te ontwijken. - Dan wederom werden zij door storm genoodzaakt, te Fort
Dauphin, nu Fort Egalité, binnen te loopen. Hier voor een Spion aangezien, werd
hij gevat, ondervraagd, in eene gevangenis geworpen, waar hij in gestaage
verwagting verkeerde dat zijn einde ras daar zou weezen. In eene zonderlinge
getraliede gevangenis deedt hij waarneemingen op 't geen 'er rondsom gebeurde.
Opbeurenden troost en verkwikking verkreeg hij in dien staat van eene schoone
Zwartinne, die hem bij herhaaling voor de tralien bezogt; waarvan ook eene aartige
Afbeelding den printgraagen Leezer vergast. Aandoenlijk is deeze beschrijving.
Nooit heeft hij kunnen te weeten komen, wie zij was, die hem met opbeuringen in
de vreeze des doods versterkte. Bezoek ontving hij ook van den Schipper, die egter
ten laatsten hem den volgenden dag als den dag verkondigde, op welken hij zou
worden opgehangen.
Dan die dag was de dag zijner bevrijding. TOUSSAINT, in stede van het gevelde
doodvonnis te bekragtigen, gaf last, den gevangenen RAINSFORD te ontslaan, en
hem zijne reis te laaten voortzetten, gepaard met een uitdruklijk bevel, hetwelk met
veel bitsheid, maar tevens met de grootste edelmoedigheid, werd overgebragt, dat
hij nooit na dit Eiland moest terug keeren zonder behoorelijke Paspoorten. - Hij
vertrok, en bereikte Martinique.

Dichterlijke uitboezeming op den Ramp der Stad Leijden. Te
Utrecht, bij de Wed. J. van Terveen en Zoon. 1807. In gr. 8vo. 14
Bl.
Deze uitboezeming is van den Heer PROVO KLUIT; hij had in de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leijden op den 6 Febr. eene spreekbeurt; bij het
vernemen van het ongeluk dier Stad koos hij dit onderwerp, en, eer hij nog van de
omstandigheden naauwkeurig onderricht was, had hij reeds dezen Zang gereed.
Hierop vernam hij echter, dat ook de vergaderplaats van die Maatschappij onbruik-
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baar geworden was, en dat hij alzo zijn stuk daar niet zou kunnen uitboezemen;
van deze teleurstelling geeft hij het Publiek reeds den 26 Januarij bericht, en daar
hij tevens de uitboezeming in 't licht gaf, zo verloste hij van deze zijne lettervrucht
nog vóór den tijd; met welke vroegtijdige en voorspoedige bevalling wij hem van
harte geiuk wenschen.
Zijn Ed. maakt bij deze gelegenheid wereldkundig, dat hij ter leniging van Leijdens
ramp heeft ingeschreven zo veel hij gemeend heeft te moeten inschrijven, - dat hij
daarenboven het voordeel der uitgave van dit Dichtstuk almede daarvoor bestemt,
- en nog daarenboven de kosten van den druk voor zijne rekening neemt; eindelijk
had hij ook voor het ongelukkig Leijden de moeite over, om ieder exemplaar
eigenhandig te tekenen, ter voorkoming van laag gewin, door eenen nadruk; het
getal der exemplaren, en alzo de moeite en last, die hem dit laatste veroorzaakt
heeft, verzwijgt hij nederig, en daarvoor heeft hij alzo zijnen loon nog niet weg.
Deze Dichter zong met een bentpen hart; dus mag de kritiek niet streng zijn. Ziet
hier het tweede couplet:
Kunstminnaars! draagt mijn' zang geduldig!
'k Vraag dit op mijner Magen graf.
'k Was Leijdens ramp een ofser schuldig,
En leg dien pligt hier nedrig af.
De Weduw, die, met stil erbarmen,
Haar' penning uitreikt aan den Armen,
Smaakt reeds het loon der zaligheid.
En, zoudt Gij, Mannen! Leedgenooten!
Mij, om mijn kunstloos lied verslooten?
Dit waar' geene edelmoedigheid.

De aandrang, die de Dichter hier gebruikt, vertoont in den eersten opslag ik weet
niet wat; maar als men een weinig nadenkt, ziet men dat het waarlijk weinig meer
dan blictri, schijn en geen wezen is. 'Er is immers nog al eenig onderscheid tusschen
het vrouwtje uit de Euangelien, dat haren noodpenning brengt, en den man, die, zo
als men spreekt, ook een duit in het zakje leggen wil? Het ‘ik kan niet meer geven,’
wordt door den Dichter in 't geheel niet, of althans niet voelbaar genoeg, uitgedrukt.
Wij vatten ook niet, wat het woord reeds, in den zevenden regel, zeggen moet: krijgt
die Weduw dan te veel in des Dichters oog, en meent hij dat hem meer nog toekomt?
Of is juist het tegengestelde zijne meening? wil hij zeggen dat hij wel met wat minder
te vreden is, en geene zo groote pretensie maakt? Of bedoelt hij eene rijke weduw?
- maar de zaligheid van deze, die zij voor éénen penning koopt, zal
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zo groot niet zijn! - Het is ons waarlijk duister. - Ook twijfelen wij of dat verstooten
hier het juist gekozene woord wel zij. Vreesde de Dichter, dat men hem als Lid van
de Maatschappij der Nederl. Letterk. removeren zou?
Nog eene aanmerking veroorloven wij ons. De vernieling van Lissabon, Messina,
Calabrië, enz. - treffend is de vergelijking van deze met Leijdens ramp; dáár was
nog eenig voorteken, eenige waarschuwing - maar niet bij deze ijslijke gebeurtenis;
te Leijden was alles gerust, en geheel onvoorbereid:
Hier spcelt het knaapje, met zijn' broeder;
In schuldelooze vrolijkheid.
De zuigling lonkt en roept zijn' moeder,
Zoo lagchend als de zaligheid,
Die zij zoo aanstonds weltevreden,
Met haar gezin, staat in te treden,
Van allen jammer onbewust.
Zij komt en reikt het bei' hare armen.
Nu zal zij 't koestren - voeden - warmen. Een enkle schok ... en alles rust! -

Ongelukkiger keus dan juist dit woord rust had de Dichter hier niet kunnen doen: 't
is waar, door de lagchende zaligheid in eenen vorigen regel was de Lezer 'er al
eenigzins op voorbereid; maar nu mist toch het geheel de bedoelde werking. Of
wilde de Dichter Leijdens ramp geen ramp, Leijdens ongeluk indedaad geluk, - wilde
hij zo iets hier schilderen? zonder eenige smart - zonder eenigen angst of schrik in een oogenblik in de zalige rust, in Abrabams schoot! - o terque quaterque beati!
Indedaad hij trof doel, zo dit zijne meening was.

Tafereel van het rampzalig ongeval, op den 12 Jan. 1807, door het
in de lucht springen van een vaartuig met buskruid aan de
beroemde Stad Leijden overgekomen. Ten voordeele derzelver
Stad gedicht, door Benjamin Cohen Jacobsz. Te Amsterdam, bij
S.A. Proops. In gr. 8vo. 10 Bl.
Na het lezen van de vele treurige berichten en Klaagzangen, en nadat ons oog
reeds moede van weenen is, dwingt dit kunstgewrocht ons bij iederen regel eenen
glimlach af, en schijnt opzetlijk vervaardigd om een weinig te vervrolijken. Het is
toch eene dichterlijke beschrijving van Leijdens ongeluk; - quis tali a funde temperet
a lachrymis!
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het is wel zo; maar beproeft het, Lezers! et risum teneatis amici, hoezeer ook uw
hart door deelnemend gevoel verbroken is. Maar hoe komt toch boert en spotternij
bij Leijdens ruïnen te pas? Neen waarlijk de Dichter COHEN JACOBSZ. spot niet met
Leijdens ongeluk, maar hij geeft ons asleiding van gedachten, en vervrolijkt ons,
door zijn grappig opeengehoopt rijm, den herhaalden weerklank, genoegzaam in
iederen regel; maar zelden toch schoot hier zijne vinding te kort; en zo komen nu
en dan de zeldzaamste denkbeelden bijeen, en hebben wij het aardigst contrast.
Het dichtstuk heeft daarenboven zo geheel en overal het voorkomen van ernst, en
wordt daardoor zo meesterlijk koddig; nergens vergeet de Dichter zijne rol; het is
met de meeste zorg beärbeid: zo dat wij het - in de verzameling van een liefhebber
van het comieke - de onsterflijkheid beloven.
De Dichter laat alles verstommen en tevens brommen. De Kerken werken, ja zij
parsten dat zij knarsten, tot dat zij van den grond tot aan de toppen barsten. De
deuren scheuren, de daken kraken, de muuren schuuren, de glazen razen, daar ze
in aller oogen vlogen, terwijl aan alle kant de brand zich voedt en woedt. De klokken
benglen en vermenglen 't droef geluid, van bleeke schrik en angst, van pompers en
van spuit, enz.
Maar wij moeten toch eenige regels, om den waren aard van dit kunstgewrocht
te doen kennen, in haar geheel afschrijven.
De Menschen wenschen in dien Nood verschrikt den Dood!
Wanhopend vlugt men heen, 't Gevaar was al te groot.
De Mannen spannen onvermoeid uit mededoogen,
Hun krachten zamen, met vertwijfling in hunne oogen;
De Grijzen ijzen! alle Wijzen zoeken raad;
Men spoed met moed, - men vliegt tot redding door de straat,
De Vrouwen en de Kind'ren hind'ren jamm'rend beide,
Terwijl 't onnozel Wicht aan Moeders borsten schreide;
Helaas! - dit is een Ramp dáár aangebragt door Kruid,
Dat naar de wolken vloog zeer hoog met Volk en Schuit;
Daar ligt er één verplet, - gindsch vliegt één tot den Hemel,
Een aâr wordt weggerukt, in 't midden van 't gewemel;
Gantsch Rapenburg stort in! - welk huis bleef overend?
Dáár sluipt en kruipt er Een, bebloed, - gekneusd, - geschend; - enz.

Een weinig verder komt de Koning voor, aan wien de Dichter den verschuldigden
lof geeft. Wij moeten ons, hoe ongaarne ook, onthouden om deze proeve te
vergrooten; ons bestek gedoogt dit niet; alleen geven wij deze regels nog:
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De Majesteit van Kroon en Deugd rust op zijn schedel;
Hij juicht bij braave daân, en maakt Cunaeus edel.

De zekerheid, waarvan hij in 't slot melding doet, dat Leijden uit haar puin nog hooger
als (dan) voordezen rijzen zal, gaf onzen Landgenoot welligt eenen zo vrolijken
dichtluim.

Bij het Ongeval 't welk de Stad Leijden getroffen heeft op Maandag
den 12 Jan. 1807.
Onder dezen titel ontvangen wij een Klaagzang, die zich wel maar zeldzaam boven
het middenmatige verheft, maar toch even zeldzaam daar beneden daalt; terwijl
eenige regels ons de ramp recht aandoenlijk tekenen. Het verschijnen van Vader
VAN DER WERF op het puin (daar zijn graf als door den schok geöpend wordt
voorgesteld) is eene uitmuntende vinding; jammer maar dat de Dichter dezelve niet
meerder en beter heeft uitgewerkt. Hij doet aan de schim eene aanspraak, verbeeldt
zich een' straal in derzelver oog te zien, en laat haar met den vinger omhoog wijzen;
hierop meent hij dat een Engel van den Hemel daalt, en dat deze Engel onze Koning
is. Nu maakt hij zelve het besluit op, - vergunt Vader VAN DLR WERF geen woord,
zendt hem aanstonds weg, daar hij nu zijn hoofd gerust wederom kan neerleggen.
- Ook deze Zang wordt met den welverdienden lof van Koning LODEWIJK besloten,
en is dezelve met F.B. getekend.

Zeluco. Door John Moore, M.D. Iste Deel. Te Amsterdam, bij J.W.
IJntema en Comp. 1807. In gr. 8vo. 362 Bl. Behalven de Voorrede
des Vertaalers.
Zeven jaaren bijkans na de Hollandsche uitgave van Dr. MOORE's Eduard, verschijnt
deszelfs Zeluco onder ons in druk, een werk van soortgelijken aanleg, uitgebreidheid
en houding, waarom het dan ook door den Drukker, bij zijne aankondiging, niet te
onpas een Pendant genoemd is van dien Roman. Mogelijk is 'er een enkele onder
onze Leezers, die, van eenen stijveren en ouderwetschen trant, zo weinig wenscht
bekend te zijn met den eersten als laatsten van deeze Romans; maar over het
geheel, houden wij ons verzekerd, is die bloote titel genoeg, om, buiten eenige
aanprijzing zelfs, een werk, dat daarmede pronkt, in handen te brengen van een
aantal nieuwsgierigen, en zogenoemde lieden van smaak in beiderleie sexen der
fatsoenlijke wereld. Wat ons aangaat, wij verlangen gehouden te worden voor
Mannen, wier leestijd
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wel boven het zwak der jeugd verheven is, dan echter vrij van de norsheid des
ouderdoms; wij trachten ons te hoeden tegen alle ligtvaardige vooringenomenheid
en verwerping, en stellen eene hooge waarde op alle voortbrengselen van vernuft,
schranderheid en menschenkennis, in welke wij geestige scherts en nuttig onderhoud
tot opbouw van goede zeden aangelegd en beärbeid vinden. Daar veelen evenwel
der hedendaagsche Schrijveren de vlugge pen opvatten en een aantal boekdeelen
ter wereld instooten met hunne magere en romaneske verbaalen of ongezouten
boert; en daar vooral de gedienstige hand van hongerige Vertaalers ons zulken
voorraad, bij onze Nabuuren vergaderd, gestadig toewerpt; erkennen wij rondborstig,
dat onze maag eenigen afkeer heeft van dergelijke raauwe en onbekookte spijze,
om niet te zeggen hoezeer zij walgt van gerechten, die, ten aanzien van het zedelijke,
naar bederf rieken. De naam van wijlen JOHN MOORE intusschen boezemde ons
onwillig eenen streelenden voorsmaak in: bevoorens hadden wij ons vergast aan
zijne Reizen, Mordaunt, en Eduard, dien wij, in onderscheiding van den schrijftrant
door FIELDING, RICHARDSON en GOLDSMITH gevolgd, eenen Spectatoriaalen Roman
noemen mogen, en naast hunne onsterfelijke werken op eene lijst stellen zouden.
Ook ontschoot het ons niet bij deeze hooge verwachting van den Zeluco, den laatsten
zijner Schriften, waarnaar wij met ongeduld verlangden. In den Eduard schetste hij
de zeden zijner eigene Landgenooten; nu verstoutte zich de Wijsgeerige Reiziger,
met den besten uitslag nogtans, het tooneel van den Roman in een uitheemsch
gewest, in Italië, voornaamelijk te doen speelen, en op hetzelve zo groote
verscheidenheid van characters uit het Zuiden van Europa en andere wereldoorden
in werking te brengen, als wij, opzichtelijk Engeland, in den Eduard aantreffen. In
deezen is een braaf, edelmoedig en dapper Jongeling de hoofdpersoon, welken
Gij, behalven in de zwakheid van Tomas Jones omtrent de sexe, met deezen
Vondeling van FIELDING ten meesten vergelijken zoudt:hier, in den Zeluco, ontmoet
Gij eene gepersonifieerde Ondeugd, (gelijk hem de Vertaaler noemde) maar noch
het aanstootelijke en weinig kiesche van FIELDING's penseel, noch dat gevaarlijke
en behaagelijke van Lovelace's vernuft, welk ons in deezen snoodaard bij
(*)
RICHARDSON zelven mishaagt . Niet te onregt heeft bereids onze Land-

(*)

Van hier dat Lovelace aan zeer veele Vrouwelijke Leezeressen altoos te veel behaagen
inboezemt, en 'er is, die, wegens zijn vernuft, de ondeugd kan over het hoofd zien in den
verfoeielijken Ligtmis. - Verg. het Leven van RICHARDSON, door Mej. BARBAULD, bl. 82, geplaatst
voor het Iste Deel van des Schrijvers Briefwisseling; naar welker voortzetting, of de uitgave
der volgende Deelen, wij zedert 1805 vinchteloos uitzien.
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genoot, in diens Voorrede, MOORE verdeedigd, dat hij, om allen afschrik van het
kwaade in te boezemen, den Held zijner Geschiedenis bij uitstek zwart en zedeloos
geschilderd heeft; hoewel wij toch voor de eere van deszelfs Voorganger RICHARDSON
met een enkel woord alhier herinneren, dat de looze en verfoeielijke Minnaar in de
Clarissa slechts eene tweede rol heeft, en, met al zijne begaafdheid, door de
glansrijke verhevenheid dier Heldinne genoeg beschaamd en verdonkerd wordt.
Wil men voorts opmerken, dat MOORE zijnen Zeluco eene grootere hoeveelheid en
verscheidenheid van wanbedrijven doet pleegen, dan wij althans verhoopen dat
een enkel individu zou kunnen begaan; het lust ons niet, hierover den Zedeschrijver
te gispen, die zulks welligt noodig oordeelde om het geschetste voorbeeld van
uitgestrekter leeringe te maaken, en de mogelijkheid, waartoe de natuur des
menschen veraarden kan, op het sterkst te doen uitkomen. Meermaalen is de
bedenking tegen de hooge volmaaktheid van eenen Grandison en Clarissa geöpperd,
en wederlegd; maar wat ten deezen gezegd wierd, mag voorzeker in den
omgekeerden zin omtrent den Zeluco gelden. Wij ten minsten duiden het niet zeer
ten kwaade, dat het Vernuft aan éénen Romanheld toeëigene, wat misschien de
Natuur in twee of meerdere persoonen daadelijk uitlevert; en zo lange de uiterste
trap van Zedelijkheid onbepaald is, tot welken een mensch opklimmen of ook
afdaalen kan, zo lange onthouden wij ons van stontelijk te beslissen, of een anders
welgeschetst Tafereel der Verbeeldinge tegen de waarschijnlijkheid zondige. Deezen
lof althans verdient MOORE, dat hij, ‘de kronkelpaden der ondeugd volgende, en
schilderende de afschuwelijke trekken der snoodheid, die onaangenaame taak eens
Schrijvers’ voor zijne Leezers alzo veraangenaamd heeft door zijne bewerking, dat
wij dezulken ongelukkig noemen mogen. ‘die het gezicht van zijne schilderij niet
kunnen verdraagen,’ en wij, op den wenk des Vertaalers, met volle waarheid mogen
erkennen, dat ons de leezing en herleezing van dit werk bijzonder vermaakt, en ook
gesticht heeft. Want in den Zeluco vinden wij wel het tafereel van het menschelijk
leven met volle waarheid van de ongunstigste zijde afgebeeld; de tegenstelling
nogtans van hetgeen onze natuur meest beminnelijk en verheven heeft, nergens
uit het oog verlooren; zo dat de aanslagen der boosheid niet zelden faalen, of
uitloopen tot haare straffe; maar deeze ook gelukkende, dan nog de Ondeugd, door
allen luister van voorspoed heen, en midden onder het genot der wereld, bij uitstek
rampzalig doorschijne: weshalven JUVENALIS Dichtregelen, Sat. 13 v. 192-198, op
den titel van deezen Roman met volle regt geplaatst zijn. Door invlechting nu der
menigerleie characters, gevallig bijwerk, en kleene teekeningen, die echter veelal
tot den zamenhang des geheels of het ver-
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band der Geschiedenis behooren, wordt het onmogelijk, in weinige woorden den
inhoud van den Zeluco derwijze voor te draagen, dat het verhaal geen drooger
houding krijge en min bevallig worde, dan het in waarheid is. Te meer verliest men
bij zulk een kort-begrip, dewijl de Doctor zijne vinding minder aan zonderlinge en
romaneske ontmoetingen, dan aan eene getrouwe en menschkundige schetze der
gewoone levenstooneelen, hield gewijd. De nieuwsgierigheid des van onze Leezers
tot 's Mans eigen pen verwijzende, waagt zich alleen de onze aan de volgende
hoofdtrekken, omtrent dit Iste Deel.
Zeluco, uit een adelijk geslacht te Palermo in Sicilië geboortig, verraadt al vroeg,
nog bij het leven zijns Vaders, en vooral na deszelfs dood, een slegten inborst. Hij
is onstuimig, oploopend, en woedende van aard, die ligt tot wreedheid helt. De
dwaaze toegeevendheid en averegtsche toejuiching zijner Moeder, dwaaslijk
ingenomen met haaren fraaien jongen, helpt deszelfs bederf voltooien. Aanzien en
rijkdommen, benevens de vleierij van pluimstrijkers en afhangelingen, kweeken
diens trots en euvelmoed, die rasch alle nuttige beoefening versmaadt, zich eeniglijk
toelegt om in de groote wereld te schitteren, en, in zijne ijdelheid, op den prachtigen
krijgsrok eens Officiers verslingert. Weldra den kleeneren kring en verkeering van
zijne Moeder vliedende, ijlt hij naar Napels, om bot te vieren aan zijne reeds gezette
zucht voor het spel, verkwistende levenswijze, en de vermaaken der Hoofdstad.
Hier, nogtans, is de toelaage zijner Moeder, hoe ruim die ware, niet genoegzaam
voor zijnen onverzaadelijken wensch. Dus, gezweept door een vuurig verlangen
om zijne eigen bezittingen meester te worden, keert hij naar huis, en wordt aldaar
voor het eerst misdaadig, door eene aanzienlijke jonge dame ten val te brengen
door zijne verleiding; terwijl hij, vervolgens betrokken in een tweegevegt, waarin de
ondeugd zegeviert, zich tegen alle vervolging weet te dekken. Naar Italië
overgestoken met zijn vaderlijk ersdeel, viert hij op nieuw aan zijne praalzucht bot,
en baadt hij zich in wellusten; tot dat de Man, die zich in al dien tijd geenzins der
dwaaze Moeder bekreunde, om zijne verwarde zaaken te redden, nogmaals naar
Sicilië wederkeert, en aldaar, tot vergelding van haare onberaaden liefde, die oude
vrouwe uitzuigt, ja onder menigerlei verwijt en hartzeer ten grave helpt. In deezen
neteligen toestand ziet hij naar middelen uit om zijn fortuin te maaken in den
Spaanschen Dienst, door voorspraak van eenen Oom aan het Hof te Madrid.
Alvoorens hij hierin slaagde, vangt hij te Palermo eenen nieuwen minnehandel aan
met zekere Dame, die echter, (ondanks de list van Zeluco, de verliefdheid der jonge
Dochter, en de zwakheid van haaren Vader) door het vernuft en de wijsheid van
haare Moeder, gelukkig behouden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

178
blijft voor eenen beteren Gade. Dit verhaast Zeluco's vertrek naar Madrid, van waar
hij vervolgens met zijn Regiment naar Cuba, als Officier in gezegden Dienst, te
scheep gaat. Reeds in Europa, en bij eene ontmoeting aan de speeltafel, had hij
bewijs gegeeven van gewelddaadige onverschrokkenheid en wraakzucht; thans in
een ander werelddeel en met gezag bekleed, slaat hij, de krijgstucht misbruikende,
tot laage mishandeling der soldaaten over, en duldt hij geenen tegenstand. Dit maakt
Zeluco vast meer en meer het voorwerp van den algemeenen haat en verfoeiing,
en haalt hem de ernstige en welverdiende bestraffing van den waardigen
Opperbevelhebber op den halze; waarna hij, van toen af den Dienst moede, zijn
fortuin beproeft, door eenen Vriend trouweloos den voet te ligten in diens
voorgenomen huwelijk met eene rijke en bejaarde Weduwe, en door zich zelve aan
deeze te verbinden. Dan, welk eene genegenheid onze in schijn verliefde Minnaar
en Echtgenoot veinsde, en bij eene Vrouw, die den ouderdom van 50 jaaren bereikt
had, verwekken mogt, het éénige, waarop zijn harte vlamde, was haar groote schat.
Om deezen meester te worden, verbergt hij zijnen askeer van den krijg, maakt
haaren kommer voor zijn leven gaande, door de aanstaande uitbarsting des oorlogs
aan haar te doen boodschappen, en bereikt hij dus zijnen dubbelen wensch, den
afstand haarer bezittingen, en zijnen afkoop van den Dienst. Maar gedaan is het
nu ook met zijne tederheid, die, tot haat en kwelzucht overslaande, 's mans Gade
welras van verdriet en leed doet wegkwijnen en sterven. Zeluco is nu een aanzienlijk
Planter, ongelukkig wel is waar te midden zijner rijkdommen, doch tevens volijverig
om deeze door onmaatigen arbeid der slaaven te vermeerderen, en om zijn eigen
zielsgekwel aan deezen te wreeken. Zo voert hij zijne onmenschelijkheid ten top,
en misbruikt hij zijne onbepaalde magt over die ongelukkigen door het vertreeden
der slaavenwetten, waarvan MOORE met nadruk de zwakheid aantoont, terwijl hij
niet minder het onbetaamelijke en onchristelijke der slaavernije door kracht van
redenen voldingt. Intusschen smeedt Zeluco, die niets ontziet, waartoe de drift hem
aanport, een nieuw ontwerp tot overspel met de Vrouw van eenen Portugees, zijnen
Vriend: hetwelk van den Man ontdekt en heimelijk door een dolksteek gewroken
zijnde, onzen Geweldenaar, van doodsgevaar ten laatsten hersteld, tot zulk eene
list en gruwelijke wederwraak opwindt, die kwalijk iemand zonder ziddering leezen
zal, en welke toch door het beleid en de tusschenkomst van eenen braaven Arts
gelukkiglijk geen doel treft. Intusschen had de wellustige gierigaard onnoemelijken
schat gewonnen, en, daar de Westindiën hem verders niets beloofden, stevent hij
naar Europa, en verreist, na een kort verblijf in zijne Vaderstad, om in het prach-
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tige Napels te leeven, en zich in dartelheid en menigerleie ondeugd te baaden. Veel
moeten wij thans daarlaaten, hetgeen Zeluco nader kenschetst, en tot zijne
levensgeschiedenis aanhoorig is. Wij vergenoegen ons, het meest gewigtige te
melden. Aldaar wierd hij ingeleid bij Signora Sporza, eene bejaarde en in veele
opzichten achtingwaardige Dame, die met een maatig vermogen in de groote wereld
te leeven wist en achting te verwerven. Door deeze geraakt Zeluco in kennis en
verkeer met haare Nicht, de Weduwe van den Kolonel van Seidlits, en derzelver
schoone, verstandige en allezins beminnelijke Dochter Laura, eene hoofdpersoon
der Geschiedenis. Het gezicht dier bevallige jonge Dame in de Opera betovert
daadelijk den wellustigen Man, en hoe meer hij dezelve ziet en bezoekt, te sterker
ontvlamt zijne booze drift. Gereed is hij, op den kwalijk beraaden voorslag van
Mevrouw Sporza, om door zijnen invloed ten Hove de Wed. van Seidlits aan zich
te verpligten, met den gelukkigen uitslag van zeker voor haar aangelegen regtsgeding
te bespoedigen. Maar hoezeer de overgedreeven gastvrijheid der eerstgenoemde
Signora, Zeluco's bezoeken en minnehandel oogluikend aan haar huis gedoge;
hoezeer ook de vooringenomenheid der beweldaadigde Moeder voor hem pleite;
alle zijne konstenaarijen, gewoone treken, veinzerij en listen, zijn bovendien
onvermogende om zijnen aanslag op het hart van Laura te doen gelukken, die, van
natuure omzichtig, tevens gewaarborgd is door eene tedere drift voor zekeren
heldhaftigen Carlostein, den Vriend haars Broeders, in de vroege kindsheid haar
ingeboezemd. Te vergeefs verstout zich alvoorts de Ondeugd, om Laura's braave
Moeder, gevoelig als zij is voor pracht en staatzij, en gebukt gaande onder den last
van afhangelijkheid en kleenheid haarer bezittingen, door een aanzienlijk aanbod
heimelijk en geheel op zijne zijde te trekken. Deeze wijst met verontwaardiging het
ontijdig geschenk van de hand, en noodzaakt alzo den Man, zijne bedoelde
omkooping onder een glimp van edelmoedigheid te bemantelen; en, daar ook zijn
poogen, om jaloersheid te verwekken, op Laura niets vermag, is hij ten laatsten
verpligt tot eerlijker voorslagen te komen, hoe strijdig anders met zijne eigenbaatige
denkwijze en slordige beginselen. Maar wat zich ook de trotsheid van eenen Zeluco
nu beloove van zulk eene hooggestelde opossering van zichzelven, en van de
begunstiging der Moeder, niets wederhoudt de jonge Dame, om hem met alle zijne
rijkdommen en opgevijzelde verbeelding af te wijzen. Noode verduurt de Onverlaat
zulk eene rondborstige maar toch volslagen verwerping, die eerst zijne woede
gaande maakt, daarna hem het middel van losbandige verstrooiing bij zijne
verwijdering naar Rome doet aangrijpen; weldra, evenwel, wordt hij naar den eenigen
zeilsteen zijner liefdedrift en Napels terug gevoerd.
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Mevrouw Sporza, intusschen, onderrigt wie Zeluco was, ontvangt hem met meerdere
koelheid, en eenen tegenzin, welken de listige en argwaanige Minnaar door den
glimp der welleevendheid heenen ziet. Zij, echter, laat deszelfs bezoeken, onder
den titel van Vriend van den Huize, toe, en zwijgt van haare ontdekkingen bij beide
haare Bloedverwanten; (welke bijzonderheid ons eenigzins onwaarschijnlijk dacht.)
Zeluco des, in ongunst bij deeze Dame, verheelt zijnen wrok, en is verpligt, om doel
te treffen bij Laura, naar eenen anderen voorspraak en medehulp om te zien: ook
vindt hij dien in den Biegtvader van het huis, den Monnik Pedro, eenen schijnheiligen
en slimmen Epicurist. Hem geeft hij de voorkeuze boven eenen anderen Vader
Mulo, Bloedverwant der Dames, welken ons de Schrijver leert kennen, door de
keurige Geschiedenis te vermelden van Mevr. van Seidlits Huwelijk met den
Protestantschen Kolonel van dien naam in Pruissischen Dienst, onlangs gestorven,
na die godsdienstige en ruimere Kerkbegrippen beleefd te hebben, waarvan zijne
Vrouw, door den ijveraar opgewekt, hem wel te vergeefs, doch zonder krenking van
wederzijdsche liefde, gepoogd had af te brengen. Ten laatsten smeedt Zeluco, op
eenen wenk van zijnen loozen Medestander Pedro, een verschrikkelijk ontwerp om
Laura aan zich te verpligten, door haar, bij eenen nachrelijken hertogt van den
brandenden vesuvius, uit handen van vermeende roovers te verlossen. Zijne
wraakzucht bedoelde tevens haaren schrik te vermeerderen, door eenen zijner
eigene werktuigen en vermomde bedienden bevel te geeven, om een pistool,
heimelijk van hem met scherp geladen, de gehaatte Signora Sporza op het
aangezicht los te branden. Het geweer weigerde, en, weder overgehaald, treft het
schot den verraader, die als ter hulpe toesnelt, in den schouder. Ofschoon gekwetst,
was hij toch vermogende, om zijne rol, te gelijk met Pedro, in dit bedrijf te speelen;
waarna, door deszelfs tusschenspraak bij de Dames, zijn lijden en gevaar ten
breedsten wordt uitgemeeten, om alzo Laura te vertederen, op welke dit toeval en
snood verzonnen list, haares ondanks, eenen verbaazenden indruk maaken. - Dus,
in het midden der verwarring, eindigt dit Deel; en, vermits de Voorrede van den
kundigen Vertaaler onzen angst verdubbelt voor die beminnelijke jonge Dame, van
welke thans Mevr. Sporza door een uitstapje naar Rome verwijderd is, moeten wij
vreezen, dat zij weldra het slagtoffer zal worden van de dankbaarheid eener
vooringenomen Moeder, en, ondanks haare omzichtigheid, zal nederstorten in de
armen van den haatelijken Minnaar, die zijne strikken spant tot haaren val en ijsselijke
ramp. - Het doet ons leed, dat wij, wegens de uitvoerigheid van dit, nogtans zeer
onvolkomen, uittreksel, geen woord bijkans daar mogen bijvoegen tot lof der schoone
be-
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werking en belangrijke aanmerkingen van MOORE, ingevlochten in zijn verhaal.
Trouwens men kent dien Meester, zijn krachtig penseel en bevallige teekening. Wij kunnen niet af, den Vertaaler onzen dank te betuigen voor de weluitgevoerde
taak, en verlangen naar de spoedige uitgave van het tweede en laatste Deel,
wanneer wij ook eene proeve zullen geeven uit het werk zelve, waartoe voor
tegenwoordig de plaats ontbreekt.

Prijsverhandeling over de Vrouwelijke Opvoeding. Door Mevr. B.
Amsterdam, bij W. Holtrop. 1806. 8vo. 75 Blz.
De Maatschappij van Konsten en Weetenschappen te Montauban, in aanmerking
nemende, hoe veel invloeds de vorming van het vrouwelijk verstand en hart op het
geluk der Mannen hebbe, doch tevens, den invloed eener voegzame Opvoedinge
om daarin doel te treffen, vond geraden, in den jare 1803, eene Prijsvraag uit te
schrijven, luidende: ‘Welke soort van Opvoeding is voor de Vrouwen de meest
geschikte, om de Mannen in maatschappij gelukkig te maken?’ - 't Is Mevr. B., aan
welke de Eereprijs werd toegewezen.
Dit Werkje laat eigenlijk geen uittreksel toe, en wij zouden van hetzelve slechts
eene bloote aankondiging hebben kunnen geven, met een kort antwoord, dat de in
hetzelve opgegevene soort van Opvoeding, naar ons inzien, in haar geheel niet de
geschiktste, ter bereiking van het genoemd oogmerk, zijn zal of kan, ware het niet
dat de achting voor het vrouwelijk geslacht eenige aanmerkingen op hetzelve van
ons afvorderde; schoon ons bestek niet toelaat, alle de hier voorkomende
denkbeelden, onze levensgezellinnen onwaardig, en ook hare waarde als menschen
verduisterende, te wederleggen; wij bepalen ons dus tot eenige.
Zoo wel uit den Titel, als uit de Voorrede des Vertalers, zien wij, dat het
aangekondigde Werkje door eene Vrouw geschreven is; en dit grieft ons, daar wij
nu indedaad niet weten, wat wij van haar geschrijf over eene zaak, welke al zeer
belangrijk is en een zeer gezond oordeel vereischt, denken moeten: zij immers velt
over hare Kunne een zeer onmenschlievend vonnis; een vonnis, dat, juist omdat zij
eene Vrouw is, op haarzelve tevens moet toegepast worden, daar zij zich op bladz.
25 dus uitdrukt: in weêrwil van der Vrouwen gemis van aanleg; niettegenstaande
de onmogelijkheid, (onmogelijkheid, let wel!) waarin zij zich bevinden, om een
denkbeeld, een ontwerp, te achtervolgen, en ongeacht hare zwakheid in deszelfs
volvoering, enz. en op bladz. 29 en 30: de gewoonte oefent op den Man een groot
vermogen, maar heeft
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op de Vrouwen een nog veel onbepaalder gebied; zij lopen in eenen kring van
denkbeelden rond, waaruit haar geene afwijking mogelijk is; zij hebben weinige
oorspronkelijke denkbeelden, te weinig van die, welke onmiddelijk weder anderen
doen ontstaan; zij wijken geenszins van haren gewonen slender af, om dezelfde
reden, die de weetnieten hunnen ganschen leeftijd behouden, waaraan men den
naam van vooroordeelen geeft, zonder derzelver drijfveêren immer te kunnen
schiften; en eindelijk bladz. 71: ofschoon de natuur de Vrouwen de nodige genic
onthouden heeft, om de Maatschappij door hare kennis voor te lichten, enz. En dit
alles zegt eene Vrouw zelve, en waagt het dan nog, om over de opvoeding harer
Kunne, omtrent welke wij zulk een oordeel willen, kunnen noch mogen vellen, te
schrijven! Moet men dan haar geschrijf niet als een voortbrengsel van gemis van
aanleg, als uit geene achtervolgende denkbeelden bestaande, als zonder
oorspronkelijke denkbeelden, enz. beschouwen? want hoe kan een wezen als eene
Vrouw, volgens haar gevoelen, iets voortbrengen, dat in de daad de
tegenovergestelde hoedanigheden van den geest vordert?
Op bladz. 8 vinden wij deze raadgeving: Het is van zeer veel belang, dat het
ontluikende Meisje, van hare vroegste kindsheid af, wete, hoe zeer zij door hare
minderheid voor den Man zwichten moet. Behalve dat men reeds verkeerd handelt
met het meisje van hare vroegste kindsheid dit in te prenten, zou hetzelve bovendien,
wanneer men in alle gevallen dezen raad opvolgde, daardoor juist aan meerdere
verleiding blootgesteld worden, daar zij, het geloof aan hare volstrekte minderheid
den ruimen teugel vierende, door het mistrouwen harer krachten en harer eigene
zelfstandigheid, voor de woeste hartstogten der mannen eerder gevaar loopt te
zwichten.
Welk eene verkeerde raadgeving tevens is het voor Ouders en Opvoeders, het
jonge meisje onbillijkheden en onregtvaardigheden te doen ondergaan, ten einde
haar aan die van eenen Echtgenoot te gewennen (bladz. 39 en 62.) Rampzalige
en ontoereikende toevlugt! Sluit die raad niet tevens het denkbeeld in, dat de
Echtgenoot onbillijkheden en onregtvaardigheden omtrent de Vrouw in 't werk stelt
of zal stellen? en wat is verfoeijelijker, dan onbillijk en onregtvaardig te handelen?
Een Man, die de waarde zijner Vrouw op den regten prijs stelt, die den echten zin
van dat woord volkomen gevoelt, kan en vermag zulks nooit. Neen, wij beklagen
alsdan de Vrouw, die geen regtmatig zelfgevoel bezit, dat alle willekeurige
onderdrukking verfoeit. De Vrouw kan, zeggen wij met den menschkundigen POCKELS,
in eenige gevallen met haren blik en haar fijner levensgevoel verder reiken dan de
zoo helder ziende Man, en dan treedt zij, als 't ware, als zijne leermeesteresse en
wegwijster op. Haar egoismus is regt-
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vaardiger, bijaldien zij werkelijk helderer dan hij ziet. De Vrouwelijke eigenzinnigheid
kan zelfs dikwijls pligt worden, wanneer de Man met zijn lomp egoismus wil
doordringen, en misschien alleen door de standvastige tegenspraak der Vrouw
gered kan worden.
Verlichte Moeders! zegt de Schrijfster op bladz. 58, beschrijf uwe Dogter eenen
Echtgenoot als haren meester, en het huwelijk als het graf van hare vrijheid, als
eenen staat van moeilijkheden, van lijden, van tegenstrijdige botzingen. Den afkeer
van het huwelijk bevorderende, en zedelijkheid tevens verwoestende, is deze raad.
Waarom het jonge meisje den man, die eenmaal haar vertrouwdste vriend worden
moet, zoodanig af te schilderen, daar eene hieruit te ontstane vrees voor den
Echtgenoot alle liefde eenmaal bij haar moet uitwisschen? Waarom den schoonsten
band der scheppinge, de echtverbindtenis, met zulke afzigtelijke kleuren afgemaald?
Hoe zal de Vrouw, haren tegenzin al eens overwinnende, haren Echtgenoot kunnen
gelukkig maken, daar zij, het huwelijk zich dus voorgesteld ziende, deszelfs geluk
niet gevoelen en waarderen kan?
Wij zouden schier twijfelen, of de hierop nu volgende onzedelijke magtspreuk uit
de pen eener Vrouw heeft kunnen vloeijen. Vrees daarom niet, o Moeders! dat 'er
van de zijde uwer Dogter jegens hem verwijdering zal ontstaan: de aantrekking, die
de natuur tusschen de twee gestagten heeft gevestigd; de gewoonte om hare pligten
te vervullen, en de overtuiging, dat haar met iederen Man, wie hij ook wezen mag,
hetzelfde lot verbeidt, zijn genoegzaam, om haar sterk te hechten aan hem, dien
zij hare hand zal waardig keuren. Wij gevoelen meer het diepvernederende, dat
hierin voor de Vrouw gelegen is, dan wij kunnen uitdrukken. Hare liefde zou alsdan
bloot instinct, hare getrouwheid geenszins besef van pligt, maar enkel gewoonte
zijn? Verbeidt haar met iederen Man een en hetzelfde lot? Zal mannelijke braafheid
alsdan niet voor persoonlijke en uiterlijke bekoorlijkheden moeten onderdoen; en
zal het meisje juist dan niet gevaar loopen, wezenlijk eene ongelukkige verbindtenis
aan te gaan? - Maar wat vragen wij! Immers heeft de Natuur de Vrouwen de noodige
genie onthouden, om de Maatschappij door hare kennis voor te lichten (zie bl. 71);
en is 't niet eene Vrouw, die schrijft?
Het best van alles heeft ons het fraai geteekend en gepoincreerd Titelplaatje
bevallen, maar vooral de tegenoverstaande Dichtregelen des Vertalers op hetzelve;
welk een en ander waarlijk ook in de zonderlingste en sterkste tegenstelling staat
met den inhoud van het boekje. Wij willen onze Lezers op dit versje nog vergasten.
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Wat heilrijk oord, gehuld in zagt en smeltend licht,
Vertedert hier 't gevoel, betovert het gezigt....!
't Is 't oord, waar liefde en trouw vereenigd ademhalen,
En vrede en nijverheid de bron des heils doen straalen;
Waar een aanminnig kroost van tedre huwlijksmin
Het reinst genoegen schenkt aan 't edel huisgezin;
Waar huisselijke deugd maatschaplijk heil ontwikkelt,
En all' wat haar omringt tot deugd en vriendschap prikkelt,
Gelijk de stille beek, die kalm daar henen vloeit,
En bloem en plantgewas weldadiglijk besproeit.
Bekoorlijk tafereel van zoo veel zaligheden!
Gij vormt dit aardsche dal tot een verrukkend Eden;
Gij schetst den Echten-staat als 't wenschelijkst geluk;
Uw verw verzagt den grond van tegenspoed en druk.
All' wat een Echtgenoot zich als geluk kan denken,
Kan zijne Wederhelft in dubble maat hem schenken:
Haar kieschheid, tederheid, haar zagte en buigzame aart
Dwingt hem tot trouw en deugd, wen zij die zamen paart:
Zij doet het huisgezin in vrede en vriendschap blaken:
Zij, - zij alléén kan 't heil der maatschappij volmaken.
Van al het aardsch geluk, den sterveling vergund,
Is 't pronkstuk der natuur, - de VROUW, - Het middenpunt.

De Tooneelspeeler tegen dank. Blijspel, in één Bedrijf. Naar 't
Hoogduitsch van A. Yon Kotzebue, door H. Binger. Te Amsterdam,
bij H. Moolenijzer. In 8vo. 46 Bl.
Waarschijnlijk een extempore. Zeker Toneel-directeur, die zijne kleding en voorkomen
zeer spoedig weet te veranderen, doet, ingevolge eener weddingschap, den
Hosineester van zekeren Graaf, tegen zijnen dank, eene rol spelen; en het is waarlijk
grappig, dat hij dien ouden knorrepot en vijand van het Toneel ten slotte met recht
kan toevoegen: Mijnheer! ik ben de Directeur, en heb u reeds op de lijst mijner troep
genoteerd; gij hebt zo even in een klein stukjen heel ordenlijk gedebuteerd. Voorts,
gelijk wij zeiden, wij houden het stukje voor een extempore.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Geschiedenis, Lotgevalien en het Karakter van Salomo, door
J.L. Ewald. Te Groningen, bij J. Oomkens, 1806. In gr. 8vo. 348 Bl.
Onder de Schriften van den Heidelbergschen Hoogleeraar EWALD, die ook bij onze
Landgenooten met veel goedkeuring ontvangen zijn, verdient zijne Beschrijving van
de Levensgeschiedenis van DAVID, in 1801 en 1802 in 't Nederduitsch vertaald
uitgegeven, eene voorname plaats. Die van SALOMO, waaraan de Hoogleeraar TINGA
wel wederom de hand heeft willen leenen, kan te regt beschouwd worden als een
vervolg op de voorgaande. De Heer Vertaler zegt met allen grond, dat zij ook alle
kenteekens draagt van des Schrijvers doorzicht, menschkunde en welwikkend
oordeel. Het onderwerp is niet minder belangrijk. Salomo was niet alleen, geduurende
eene reeks van jaren, Koning over Israël, niet alleen een mensch van het tederst
gevoel, een uitmuntend dichter en schrander opmerker, maar wierd, in zijne eeuw,
door wijsheid het voorwerp der verwondering van zijne eigene en vreemde natien.
Hij ondernam en voltooide, met het warmste gevoel van godsdienstigheid, den
tempelbouw. En nogthans heeft men dezen grooten man, met verbazing, tot een
ongodsdienstig en onzedig gedrag zien vervallen. EWALD heeft getracht, dit uit zijne
opvoeding, uit zijn temperament, en uit de omstandigheden, waarin hij zich bevond,
te verklaren, en daaruit gewigtige lessen, ter bevordering van waare en bestendige
levenswijsheid, afgeleid. De nasporing van Salomo's karakter dient hem niet alleen
tot verklaring der geschiedenis van dezen waarlijk zonderlingen man, maar ook tot
beter verstand van zijne schriften.
De geschiedenis en het karakter van Salomo worden eerst overwogen in negen
Afdeelingen van dezen inhoud.
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(1) Geest van Salomo's eeuw. (2) Geboorte en opvoeding van Salomo. (3) Salomo
de jongeling. Zijne neiging tot liefde, en liefdegezangen. (4) Salomo's
throonbeklimming, en geest zijner regering. (5) Inrichting des hofs, en der
geldmiddelen. Grenzen des rijks. (6) Tempelbouw en inwijding. Salomo's overige
gebouwen. (7) Salomo's wijsheid en kundigheden. Zijn naam in vreemde landen.
(8) Salomo van alles meer dan verzadigd, zoekende naar verborgene wijsheid.
Gevolgeu hiervan. (9) Salomo's wijsgeerig berouw. De wijsgeerte van den
oververzadigden, levensmoeden Koning, zijne terugkering tot de eenvoudige wijsheid
des Godsverëerers, en zijn dood. - Dan volgen nog eenige Gedachten, door de
geschiedenis van Salomo gewekt. (1) Over vatbaarheid voor genot, en over genot.
(2) Over de gevolgen der weelde. (3) Over het ontstaan, de bekoring en gevaren
der verborgene wijsheid. (4) Over de natuur en grenzen der verdraagzaamheid. En eindelijk nog iets, over den ouderdom van het boek de Prediker. Dit Iets zegt de
Schrijver van den Heer DREIER, een jongen geleerden, ontleend te hebben. Het
bevat eene korte beantwoording van de letterkundige gronden van EICHHORN tegen
de oudheid van dit boek. Zulke geleerde onderzoekingen vallen zoo zeer niet in het
vak van EWALD. Men kan omtrent dit onderwerp in 't Academisch Strijdschrift van
onzen geleerden VAN DER PALM en anderen vrij beter te regt raken.
Meer eigen aan den geachten EWALD zijn vele menschkundige en allezins gepaste
aanmerkingen over 't leerzaame en waarschouwende, dat voor de beschaafde
standen in onze eeuw, in de overweging van 't karakter en de lotgevallen van Salomo,
ligt; en wel bepaaldelijk in zijne opvoeding, zijnen trek tot liefde, zijne zucht tot genot,
zijne begeerte naar wetenschap, zijne neiging voor kostbare praal, zijne
hooggedrevene verdraagzaamheid, en in de wijze, waarop zijne wijsgeerte zich
vormde en wijzigde. Evenwel ook hierin heeft de Schrijver zich ook van andere
wegwijzers gelukkig weten te bedienen. In de voortreffelijke Moraal van REINHARD,
eene waarlijk onuitputbare bron van zedelijk onderwijs, was hem veel, zeer veel
vóórgeärbeid. Maar niet elk heeft de begaafdheid, om van zoodanige gegevene
wenken zoo veel partij te trekken, als de schrandere EWALD,
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ook in dit boek, op de hem eigene, altijd bevallige, den Lezer doorgaans
onweerstaanlijk met zich voortslepende schrijfwijze, gedaan heeft. 'Er is voor elk,
die wijsheid zoekt, veel uit te leeren.

Proeve van Betoog, dat wij ons aan den eigenlijken zin dier
Voorzeggingen moeten houden, welke eene wederkeering der
Joden naar hun Land; en eene tweede komst van Gods Zoon op
aarde, om over hen te regeren, doen hopen. Te Amsterdam, bij W.
Brave. In gr. 8vo. 60 Bl.
De Schrijver van dit stukjen zegt aanleiding tot dit opstei gekregen te hebben, door
het lezen van een werkjen, onlangs uitgegeven, onder den titel: Teekenen en
(*)
Voorboden van Jesus tweede komst , waarin ondersteld wordt, hetgeen bewezen
moest worden: namelijk, dat men zich aan den eigenlijken en letterlijken zin dier
Voorzeggingen moet houden, welke die gebeurtenissen doen hopen. Deze taak
heeft hij dan op zich genomen. Hij verdeelt de hiertoe betrekkelijke Voorzeggingen
in twee klassen: in zulken, welke eene wederbrenging der Joden in het land hunner
voorvaderen, zonder daaruit weder verdreven te worden, bevatten; en in zulken,
welke eenen nakomeling van David belooven, die over de Joden, geduurende dien
gelukstaat, zal regeren.
Alle Voorzeggingen van het eerste soort, meent hij, als 't ware eene uitbreiding
en nadere verklaring te behelzen der beloften, reeds door Moses aan 't volk gedaan,
voor hunne bezitneming van het beloofde land, Deuter. XXX. Hij brengt daartoe, en
wel onbetwistbaar, naar zijn inzien, de volgende plaatzen: Jes. XI:2-6, 11-16. LX.
LXI:4, 7. LXII:4, 8, 9 12. LV:18, 19, 21, 22. Jerem. XXX:3, 10, 11. XXXI:12.
XXXIII:14-26. Amos IX:14, 15. Uit vergelijking van deze, zou men 'er ook nog Jes.
XXV:6. Zach. VIII:11-15. en anderen, die anders op zich zelven minder kracht
hebben, toe kunnen brengen. - De tweede soort van Voorzeggingen acht hij
bevestigin-

(*)

Zie ons verslag Vaderl. Letteroef. 1806. bl. 523.
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gen en ophelderingen te zijn der belofte aan David gedaan, omtrent eenen
bestendigen troonsopvolger, 2 Sam. VII:16. En dan brengt hij daartoe Ps. LXXXIX.
Jer. XXIII:5-7. XXX:9. XXXIII:14-26. Ezech. XXXVII:21-26. En dan ook nog dezulken,
die, anders meer twijfelachtig, uit de zoo even genoemde veel licht schijnen te
ontvangen, als Ps. II. Jes. XXXII:1-4. en anderen.
Maar nu komt 't voornamelijk aan op 't voorgenomen betoog, dat wij ons aan den
eigenlijken zin der aangehaalde Voorzeggingen moeten houden. Dit wordt op de
volgende aanmerkingen gegrond: (1) De Voorzeggingen van latere Godsmannen
zijn nadere bevestigingen, uitbreidingen en verklaringen der hoofdvoorzeggingen
van de lotgevallen des nageslachts van Abraham, en hunne regeringsvorm. Is de
hoofdbelofte eigenlijk te verstaan, derhalven ook de nadere uitbreiding derzelve.
[Deze gevolgtrekking gaat geenzins door.] (2) Bij eene oneigenlijke verklaring der
Voorzeggingen, betrekkelijk der Joden toekomstigen uitwendigen bloeistaat, gaan
die tijdelijke en uitwendige voorrechten verloren, en verdwijnen in het niet, die zulk
een voornaam gedeelte van Gods wegen met Abrahams nakroost uitmaken. [Maar
dit is nu de vraag, of waarlijk die tijdelijke en uitwendige voorrechten zich zoo verre
uitstrekken?] (3) Bij de Profeten vinden wij, in de reeds vervulde Voorzeggingen,
zulk eene naauwkeurigheid in de teekening, zelfs van bijzonderheden, veel meer,
dan wij van voren van Voorzeggingen zouden durven verwachten. [Moeten daarom
alle bijzonderheden, die in den dichterlijken stijl der Profeten voorkomen, eigenlijk
verklaard worden?] (4) Hetgene de Proseten van eenen bloeienden en gelukkigen
staat der Joden in volgende dagen voorspellen, is wel degelijk onderscheiden van
een algemeen Godsrijk op aarde, en 'er is een onderscheidend kenmerk bij hun,
van Messias opperbewind over alles, en van een koninklijk bewind over de Joden.
[Dat is voor andere, zeer voorname Uitleggers, zoo duidelijk niet.] (5) De roeping
der Heidenen dragen zij voor in betrekking tot hun Volk, maar toch als van hun en
hunnen gelukstaat onderscheiden. [Hieruit volgt nog niet, dat 'er grond is voor
zoodanige bijzondere uitzichten, waarop men de Joden wil doen hopen.] (6) Ook
de wenken, die wij in het N.T. aantreffen, beslissen, voor het behouden van
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den eigenlijken zin der genoemde Voorzeggingen. Hiertoe brengt de Schrijver Hand.
I:6, 7. Luk. III:20. Matth. XIX:28, 29. Luk. XXI:24. [Deze plaatzen komen ons geenzins
zoo beslissend voor. In de eerste besluit hij uit eene uitdrukking, gegrond op een
algemeen volksbegrip, tot de waarheid eener stelling, die zich nog veel verder zou
uitstrekken. In de tweede volgt hij eene verkeerde uitlegging van de spreekwijs
wederopregting aller dingen. Bij de derde moet men ongerijmde denkbeelden
aannemen, als men alles eigenlijk wil opgevat hebben. De uitdrukking, tot dat de
tijden der Heidenen vervuld zullen zijn (in de laatste uit Lukas) zegt zoo veel als tot
't einde der wereld.] (7) Geene redeneringen van het onmogelijke en
onwaarschijnelijke van zulke gebeurtenissen, als de Voorzeggingen, eigenlijk
verstaan, doen verwachten, kunnen van kracht zijn, om van den eigenlijken zin af
te wijken, tegen zoo vele gronden, om 'er ons aan te houden. [Zulke redeneringen
laten zich evenwel nog al hooren, als die gronden niet zoo vele, en niet zoo krachtig
zijn, als men zich wel heeft wijsgemaakt. Zeer merkwaardig is ons ondertusschen
deze gedachte van den Schrijver voorgekomen, die wij bl. 45 aantreffen: ‘Wie toch,’
zegt hij, ‘kan zich ontdoen van de gedachte, dat daarom misschien ook de
Voorzienigheid NAPOLEON, volgends zijne eigene verklaring zijnes ondanks, zoo
groot maakt, dat alles voor Frankrijk zwichten en onderdoen moet, en elke poging
tot wederstand HEM slechts grooter en magtiger maakt; opdat hij, of een zijner
opvolgers, een Cyrus voor de Joden, die Europa bewoonen, zijn zal?’
Aldus, op zijne wijze, het voorgenomen betoog volbragt hebbende, laat de Schrijver
'er nog eene aanwijzing op volgen van den invloed, welken het geloof en de hoop
op de gebeurtenissen, die de eigenlijke zin der Godspraken, omtrent het toekomstig
lot der Joden, doet verwachten, hebben kan en moet. Het kan, meent hij, van invloed
zijn op ons eerbiedig geloof aan de Godlijke openbaring, ons bedaard doen blijven,
en zielekalmte verschaffen, onder de groote en ontzettende gebeurtenissen, die wij
beleven, en ons besturen ten aanzien van de wijze, hoe wij moeten arbeiden aan
de zaligheid der Joden, waartoe wij thans eene niet te wraken opwekking bespeuren.
Dit ziet op gemaakte ontwerpen, bij 't Engelsche en Nederlandsche Zendeling-Ge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

190
nootschap, om nu ook omtrent de Joden (of men aan het groote plan, tot bekeering
der Heidenen, niet genoeg had) iets dergelijks te beproeven. Maar nu wil dan ook
onze Schrijver, om zich gelijk te blijven, bij de bekeering der Joden, niet
aangedrongen hebben, om van de gebruiken der Mosaische wet af te zien. Genoeg,
dat men hen bewege, om Jesus van Nazareth als den Messias te eerbiedigen, en
uit den hemel te verwachten tot hun heil. Hij veroordeelt daarom geheel zeer den
raad, dien men onlangs aan eenige bekeerde Joden te Vianen, ook door
Hoogleeraaren zelfs, deswegens heeft laten geven, met de verzekering, dat, indien
zij hunne kinderen lieten besnijden, Christus hun niet nut was. Of deze zich nu
daarover zullen verantwoorden, moet de tijd leeren.

Leerrede over de gedachten en gevoelens, welke Christenen
behoren te hebben bij treffende rampen, die anderen zijn
overgekomen. Volgens Lucas XIII:4, 5. Naar aanleiding van het
vreesselijk ongeval, 't welke de Stad Leijden getroffen heeft. Door
Phil. Silvergieter Hoogstad, Predikant te Zwammerdam. Te Leijden,
bij D. du Saar. 1807. In gr. 8vo. 24 Bl.
Eene zeer eenvoudige, hartelijke Leerrede, over een welgekozenen tekst;
verstaanbaar voor allen, naar ieders behoeften berekend, zonder eenige vertooning
van geleerdheid of kunst; maar met veel oordeel gesteld; woorden van waarheid
en gezond verstand. Het is een vlugtig opstel; reeds den eerstvolgenden Zondag
werd deze Leerrede uitgesproken; dan wij zien niet, wat men in zodanig eene
Gelegenheids-preek meer verlangen zou; en de nog jonge Leeraar komt ons voor
een man te zijn van genoegzame kunde, een goed en vlug oordeel, en eene zeer
gemaklijke vaardigheid in het mededeelen zijner denkbeelden, zodat zijne
Leerredenen hem indedaad, om zeer goed te zijn, juist niet zeer veel tijd en moeite
behoeven te kosten. Men kan dus, zonder eenige vrees, dat men zich de kleine
uitgave (die daarenboven eene aalmoes voor Leiden is) beklagen zal, ook dit Stukje
bij het overige voegen, dat men reeds ter gedachtenis van het treurig ongeval
verzameld heeft.
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Opwekking tot opmerkzaamheid op 's Heren geduchte daden; naar
aanleiding van Ps. XLVI:9. Gedaan te Hilversum, den 18 Januarij
1807, door F. Ham, Predikant aldaar. Ten voordeele van het
ongelukkig Leijden. Te Amst. bij W. Brave. In gr. 8vo. 24 Bl.
'Er ontstaan somtijds, en zelfs onverwachts, de grootste verwoestingen op aarde;
- toen wij zagen dat dit het eerste hoofddeel dezer Leerrede wezen zou, en dat de
Eerw. Redenaar met den Zondvloed begon, hadden wij ons exspectat judicium
reeds in de pen; doch na de lezing houden wij het gaarne terug. Deze
geschiedkundige waarheid toch wordt niet betoogd; maar, daar de Leeraar vooral
ook aan de verwoesting van zijn dorp door eenen fallen brand, in 1766, wilde
herinneren, en door deze herinnering het deelnemend gevoel voor Leiden krachtig
opwekken, zo is het ophalen van deze en gene ramp voorzeker niet ongepast;
echter, indien de Leeraar hiertoe juist niet een afzonderlijk hoofddeel genomen,
maar, bij wijze van inleiding, kort het een en ander gebeurd onheil, breeder dat van
Hilversum, en eindelijk uitvoeriger het nu gebeurde te Leiden, hadde aangevoerd,
dan had, naar ons gevoel, het geheel eene betere houding gekregen: maar ieder
heeft zijne eigene wijze van doen. Het tweede deel betoogt, dat alle zodanige
verwoestingen van den Heer zijn; het derde behandelt de waarheid: dat wij ook
daarover, zo wel als over 's Heren zegeningen, ernstig moeten nadenken, en daaruit
leering voor onszelven zoeken te trekken. De Eerw. HAM erkent, het stuk is met
overhaasting opgesteld; 's mans gemeente verlangde de uitgave, zo ter herinnering
van derzelver vroegere ramp, als nu van het ongeluk te Leiden; en de geheel
stichtelijke Leerrede is van dien aard, dat wij, zonder eenig bezwaar, den Predikant,
nu bij de uitgave, (zo als de Eerw. Broeders Ouderlingen zeker bij de mondelijke
voordragt zullen gedaan hebben) zegen op zijnen arbeid mogen wenschen.
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Zijn alle de Christen-geestelijken Huichelaars? of uitnodiging, tot
een Mondgesprek, aan den Maaker van den Lierzang, getiteld
Leiden's ramp geene Gods-straf. Te Amsterdam, bij W. Brave. In
gr. 8vo. 64 Bl.
‘Misverstand,’ zeiden wij onlangs, bij de beöordeeling van het hier bedoelde gedicht;
‘misverstand,’ zeggen wij nu ook, na de bedaarde lezing van dit tegenschrift; en wij
twijfelen geen oogenblik, of het meerderdeel onzer Lezeren zeide toen en zegt nu
ook met ons: ‘misverstand.’ Intusschen, wat toch een misverstand niet kan uitwerken!
daar krijgt nu de Heer Zeloot voor de hooge wijsgeerte van EM. KANT, zo maar in
eens, zeven brieven op zijn dak, van een godgeleerden Kampvechter, en daarin
eene uitdaging in farma tot een wijsgeerig en godgeleerd gevecht, in eigen persoon,
en wel niet in geschrifte, maar bij monde, en voor 't oog en oor van zo velen van
het geëerd publiek, als de gedaagde zelve zal verkiezen. Indedaad, zo herleeft dan
de geest der vroegere Ridders hier te lande, en zonderling genoeg! Maar van den
godgeleerden Zeloot is het toch minder edelmoedig, dat hij nu alvorens de alarmklok
trekt; en wil, dat het Gouvernement, en alle de Geestelijken, (de Joden alleen
uitgezonderd) en daarenboven nog iedere Gemeente, rekenschap en bewijs zullen
afvorderen van den Dichter. Edelmoediger evenwel verschiet hij vooraf reeds eenige
pijlen, en toont zo wat van zijne wapenen.
De Lezer voelt intusschen wel, waarover men vechten zal: zo hij anders ons vorig
Stukje bij de hand heeft, sla hij onze beöordeeling van het Dichtstuk nog eens op.
De Uitdager meent, geene kwalijk begrepene of eenigzins overdrevene uitdrukking
van dezen of genen Kerkleeraar, maar de leer eener wijze en goede Voorzienigheid,
zo als die door iederen Christenleeraar, indien hij anders geen deugniet is, geloofd
en gepredikt wordt, en met toepassing ook op Leidens ramp, blijkens alle de in 't
licht gegevene Leerredenen, werkelijk gepredikt is, wordt door den Dichter bedoeld;
en dus moet hij ten aanzien van alle Geestelijken hier te lande (de Joodsche alleen
uitgezonderd) gezongen hebben: De dienaars van
Opperwezen doven het redenlicht - zij zijn verwaten
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huichelaren - zij kallen - zij neemen 's Rechters schaal in de hand - hunne
godgeleerde kennis is de allerhoogste heiligschennis - hunne ontzinde taal is gevloekt
- zij brullen - zij zijn zuffende dweepers - zij leggen het knellend juk van zielendwang
en priesterlogen op den hals, enz. Hij bewijst, althans tracht te bewijzen, dat de
bedoeling geene andere kan geweest zijn; en doet dit waarlijk zoo, dat wij vertrouwen
de Dichter zal zelve voelen dat hij aanleiding gegeven heeft tot zodanig misverstand,
en dat hij zich niet naauwkeurig, niet voorzigtig heeft uitgedrukt. Den inhoud der
zeven Brieven willen wij niet breedvoerig opgeven; die dezelve leest, en zich hetgeen
wij den Dichter gezegd hebben herinnert, ziet aanstonds, dat de Kantiaansche
Zeloot, naar ons gevoel, hier toch een weinig te erg behandeld wordt; ofschoon wij
het den Theölogischen Kampvechter niet kwalijk nemen, dat hij hem een weinig
den bol wascht. Maar nu is 't ook schrifts genoeg; en wij verheugen ons zeer, dat
de Schrijver der Brieven verklaart, dat het spiegelgevecht met de pen niet zal worden
voortgezet. Het mondgesprek echter, vertrouwen wij, heeft voortgang. Trouwens,
de handschoen is geworpen; zodra de Dichter zijn' naam noemt, komt ook de
Uitdager met den zijnen voor den dag. De Gedaagde bepaalt het wanneer en waar,
en benoemt zo vele getuigen, als hij verkiest, mits hij zijne partij een gelijk getal
veroorlooft. Zo de Dichter zich onttrekt, en naamloos bij geschrift zijne partij wilde
aanvallen, verklaart deze hem voor een laffen bloodaart, aller verachting waardig.
Waarlijk, dat wordt ernst! zo iets laat zich geen eerlijk Hollander zo maar zeggen!
Misschien, echter, wordt het gevecht nog verhoedt, door eene veelvermogende
tusschenkomst.
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Oordeelkundige Beschouwing van de Stelsels van Zedekunde der
beroemdste Wijsgeeren, van aristoteles tot op kant: waarin,
voornamelijk, de Zedeleer van den laatsten uitvoerig verklaard en
beoordeeld wordt. Door Christian Garve. Uit het Hoogduitsch. Te
Leijden, bij L. Herdingh. 1807. In gr. 8vo. XXIV en 389 Bl.
De minnaar van een onpartijdig onderzoek der wijsgeerige begrippen over den
hoogstbelangrijken grond der zedelijke verpligting mag zich verheugen over dit werk
van den voortreflijken GARVE, en over deszelfs overbrenging in onze tale door den
veelbelovenden VAN VOLKOM. Den allereersten grond en algemeenen grondregel
der zedelijke verpligting op te delven, was de eigenlijke taak der zedelijke
wijsbegeerte, aan welke zich, na SOCRATES vooral, schier alle wijsgeeren hebben
beijverd, met dit gevolg echter, dat zich onder hun veelvuldige gezinten hebben
onderscheiden, waarvan elk den vermoeden grond als onbetwistbaar vasthield, en
dien der overigen niet slechts als onbestaanbaar verwierp, maar zelfs als volstrekt
vijandig voor de zaak der deugd op het hestigst bestreed. Alzoo is het gebleven tot
op onzen tijd. De geest van partijschap voor de waarheid en tegen de leugen, welke
geest den adel onzer ziele kenmerkt, heeft zich doorgaands voor het leerstelzel,
als ware het de onfeilbare waarheid zelve, en tegen het daarmede verschillend
begrip, als kon 'er geene waarheid in zijn, laten innemen door zoo velerleije dristen
en inzigten, als de zwakheid onzer zinnelijke natuur en de laagheid der gewone
karakters verraden. Boven beiden toont zich de edele GARVE verheven, daar hij als
verklaarder en beoordeelaar optreedt van de zedekundige stelzels der beroemdste
wijsgeeren, van ARISTOTELES tot op KANT, zonder dat hem de vurigste geestdrift voor
de waarheid ooit zijne eigene oordeelvellingen voor onfeilbaar, of zelfs zijne verklaring
van anderer gevoelens voor onbedriegelijk doet aanzien. ‘Wanneer ik zeg: de
Wijsgeeren vóór KANT, dan bedoel ik daardoor de Wijsgeeren die ik voornamelijk
bestudeerd heb; en dat wel in dien zin, zoo als ik hun gevoelen begrepen, en,
misschien met
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mijne eigene denkbeelden vermengd, tot mijne Wijsgeerte gemaakt heb. Men plaatse
derhalve, op dat ik doorgaans der waarheid getrouw blijve, aan alle plaatsen, daar
ik tegen de Kantische Wijsgeerte eene andere overstelle, mij zelven, en men
beschouwe dat gene, wat ik aan de laatste als hare meening toeken, als de geheele
slotsom van mijn eigen onderzoek en nadenken.’ Dus laat zich GRAVE ten dezen
aanzien hooren, terwijl hij bij zijne voordragt en oordeel wegens KANT zegt: ‘Ik heb
misschien wat te dikwijls, in de verklaring van het Kantisch leerstelsel der zeden,
mijne denkbeelden, onder die van KANT, geschoven; nog veel ligter kon het gebeuren,
dat ik in deszelfs beoordeeling mijne vooroordeelen, onder de waarheden, gemengd
had.’ Voorzeker is het nu de groote vraag, heeft GARVE in de voordragt en
beoordeeling van alle die wijsgeerige stelzels nu zoo wezenlijk gefeild, als hij zich
met reden seilbaar achtede? of kan men in beiden veilig op hem afgaan? Het laatste
te verzekeren, zou de zonderlingste tegenstrijdigheid zijn met hetgeen hier zoo even
tot lof van 's mans bescheidenheid is ter nedergesteld; doch wat het eerste betreft,
is het voegzaam hier over te nemen, wat zijn uitmuntende vertaler in deszelfs
voorrede gezegd heeft. ‘Of nu GARVE bekwaamheid genoeg bezeten hebbe, om
deze taak, naar behooren, af te werken, of hij in den geest der vroegere en latere
wijsgeeren genoegzaam zij ingedrongen; dit is eene vraag, die alleen kan beantwoord
worden door hem, die zijne verdiensten kent; die weet, hoe de studie der ouden
eene zijner geliefkoosde bezigheden uitmaakte; hoe veel tijds en vlijt hij besteed
hebbe, aan het vertalen en verklaren hunner werken; waartoe ik alleen aan den
lezer, de vertaling van CICERO's werk over de Pligten, en zijne overzetting van de
twee eerste boeken van de Zedeleer van ARISTOTELES, en zoo vele andere stukken
in zijne Versuchen en Aufsatzen wil heriuneren: daar zijne Abhandlungen,
Betrachtungen en Karakterschetsen, hem ons tevens als een groot Wijsgeer en
Zedeleeraar, die in vele opzigten zijnen eigen weg bewandelt, en veel tot opheldering
van gewigtige zedekundige begrippen heeft toegebragt, leeren kennen. Ten minste
ik, die zoo menig aangenaam uur
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met het overdenken zijner schriften heb gesleten, vind geen' grond, om deze
getuigenis terug te nemen. Hij zou als zoodanig, misschien, meer gekend en geacht
zijn geworden, indien niet het groote licht, dat, in den bloei zijns levens, te
Koningsbergen opging, de zachte stralen, welke er van hem afdaalden, door zijnen
helschitterenden glans verdoofd en verdreven had.’
Dit gansche hoogstbelangrijke werk was oorspronkelijk slechts eene inleiding tot
GARVE's overzetting van de twee eerste boeken der aristotelische zedeleer, maar
toch door hemzelven als eene afzonderlijke verhandeling aan KANT opgedragen op
eene wijze, die beide deze mannen evenzeer vereert. Wegens de orde en den
inhoud van dit werk geeft de vertaler deze keurige schets. ‘Het is eene galerij, - van
groote mannen, - niet van helden, - werelddwingers; - maar van leeraars der deugd,
- vrienden der menschheid. Deze allen zijn, naar de tijd-orde waarin zij leefden, in
reij[ij]en geschaard. Wij kunnen, indien het ons behaagt, langs hunne afbeeldsels
henen wandelen, en derzelven trekken beschouwen - en bewonderen. Een, die in
staat is, om ons te verklaren 't geen zij, tot beschaving en veredeling des
menschdoms, gedacht en geschreven hebben, wandelt met ons; hij maakt ons op
hunne bijzondere trekken opmerkzaam, en voert hen, als ware het, sprekende in.
Het fijn ziftende en naauwkeurig passende gelaat eens ARISTOTELES roept ons als
toe: Mensch! houd den middelweg! de alles omvattende en sloute blik van ZENO:
volg de natuur, het zinnebeeld der Godheid! terwijl ons het ten hemel geslagen oog
van den leeraar der hoogste wijsheid, de spreuk in het hart drukt: bemin uwen God!
- en zoo wandelt men deze eerbiedwekkende zaal ten einde; terwijl wij, bij elk beeld,
nieuwe stof tot leering opzamelen. Eer wij die echter verlaten, worden wij, voor het
laatst, door onzen leidsman verzocht stil te staan, bij het beeld eens mans, waardoor
de rei[ij] gesloten wordt: - den grooten KANT, - eenen wijsgeer, die de grootste en
verbazendste omwenteling in de beschouwende en beoefenende wetenschappen
gemaakt, en eene wijsgeerte gesticht heeft, welke zich op de puinhoopen
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van alle oude wijsgeerige stelsels verheft! - Geen wonder, dat wij genoodzaakt
worden, om ons het langst met deszelfs beschouwing bezig te houden!’
Ons bestek gedoogt niet, ons in deze aankondiging bij elk dier stelzels op te
houden; maar het algemeen belang, hetwelk wij door dezelve voor dit boek wenschen
te verwekken, vordert, dat wij bijzonder stilstaan bij GARVE's beoordeeling der
Christelijke en der Kantische zedeleer.
Het heeft dan GARVE behaagd, ook CHRISTUS in de rij der wijsgeeren te laten
optreden, en den grondslag zijner zedeleer op wijsgeerige gronden te beoordeelen.
Recensent wil niet verbergen, dat hem dit mishaagt, daar toch CHRISTUS nooit als
wijsgeer is opgekomen, maar als Godsgezant, met uitdrukkelijke verklaring: mijne
leer is de mijne niet, maar des genen, die mij gezonden heeft; en daar zijne gansche
leer, voor geloof en zeden beide, wanneer men haar dit Goddelijk gezag onttrekt,
een zamenvoegzel van onbewezene stellingen is, waarmede men onder
zamenhangende en beredeneerde leerstelzels der wijsgeeren niet eens behoort op
te komen. JEZUS sprak als magthebbende, niet als de gewone Joodsche leeraars.
Gelijk, echter, zijn hoog gezag zich geenszins onttrok aan dezen, wanneer zij hem
in redetwist wilden brengen, maar zijne wijsheid hun gereedelijk door bewijzen op
den man aan tot zwijgen bragt; zoo behoeft de Christen, wanneer de wijsgeeren,
met ontkenning of ter zijde stelling van de Goddelijkheid zijnes Euangeliums, hetzelve
voor de regtbank van hun oordeel trekken, geene onbevoegdheid des geregtshofs
te doen gelden, wel verzekerd, dat geen eindige geest het werk des oneindigen kan
beschamen. Het oordeel van GARVE over het Christelijk grondbeginzel: de
gehoorzaamheid en liefde Gods, valt ook alzins ter eere uit van den Christelijken
Godsdienst, merkwaardig om zijne uitbreiding en invloed, ter eere tevens van het
grondbeginzel zelve, als eenvouwdiger en duidelijker dan eenig ander, als staande
in zeer naauwe en duidelijke betrekking op de gelukzaligheid, en als vereenigd met
zedekundige voorschriften voor alle voorvallen des levens, die zoo vele Godspraken
geacht worden; maar wijst nogtans hetzelve als wijsgeerig grondbeginzel af, omdat
de wil van God vroeger moet gedacht worden dan deszelfs gehoorzaming, en alzoo
dit beginzel niet het
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eerste zou kunnen zijn, - omdat ook deze gehoorzaamheid slechts een afgeleide
en alzoo geen eerste pligt zou wezen, en omdat alle gehoorzaamheid blind is, terwijl
de deugd zelve meet zien, ja, omdat de gedachte aan eenen Opperheer, waarvan
het denkbeeld van willekeurige straffen en belooningen niet zou kunnen afgescheiden
worden, de reinheid der deugd buiten allen twijfel zou bevlekken; - ook zou het door
de uitkomst gebleken zijn, dat, alhoewel in de Christelijke leer alles vereenigd was,
wat op edele of onedele gemoederen kon werken, de verklaring van hare stellige
voorschriften aanleiding had gegeven tot invoering van menschelijk gezag in den
Godsdienst en verwaarloozing van alle beoefening der wetenschappelijke zedeleer.
- Op deze uitspraak merkt VAN VOLKOM te regt aan, dat JEZUS geen oogmerk heeft
gehad, eenen grondregel der weter schappelijke zedeleer op te geven, - dat alle
gehoorzaamheid niet blind is, - dat de Euangelische gehoorzaamheid even zoo
ziende is als de deugd, wijl zij de deugd zelve is, de uitspraken der rede
gehoorzamende, onder welke de gehoorzaming van Gods wil, in de uitspraken der
rede kennelijk, de allereerste, de allereenzelvigste is, - dat een afgeleide pligt even
rein moet wezen als het hooger beginzel, waaruit hij zuiver afgeleid wordt, en dat
ook de Christen de gehoorzaming Gods niet zuiver acht, die alleen op de vergelding
des loons oogt. - Behalve dit aangemerkte meent Recensent nog te moeten vragen:
waarom wordt dit grondbeginzel het Christelijke genoemd? Het was immers ook
het Mozaïsche? want JEZUS heeft het uitdrukkelijk uit de wet aangehaald, wanneer
(*)
men hem naar den weg ten eenwigen leven vroeg . Het was slechts niet het
wijsgeerige grondbeginzel, dat wil zeggen, de wijsgeeren hadden het slechts niet
ingevoerd in hunne zedeleer, maar het was toch het waarachtig zedelijk
grondbeginzel in den mensch, aan welks eenvouwdigheid en naturelijke sterkte
GARVE al deszelfs invloed op alle rangen van menschen toeschrijft. Waarom moet
al verder de wil van God eerder gedacht worden dan de gehoorzaamheid aan God?
Is het gezag des wetgevers niet vroeger dan de wet, die met dat gezag

(*)

MATTH. XXII:37, 38. LUC. X:25-28.
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wordt voorgeschreven? - Bestaat niet de gehoorzaamheid in de gereedheid ter
opvolging, wat de wetgever zal gebieden? - Hoe kan ook de gehoorzaamheid door
GARVE blind genoemd worden, daar hij zelf zegt: ‘zekerlijk wordt dit bij God aanstonds
duidelijk; daar bij hem de hoogste wijsheid, goedheid en magt vereenigd zijn: drie
dingen, welke den grond tot alle heerschappij leggen, en die, wanneer zij vereenigd
zijn, den grond van de regtmatigste heerschappij uitmaken.’ (op bladz. 140.) - De
vraag, waarom ben ik verpligt God te gehoorzamen, vindt alzoo immers bij hemzelven
een gereed antwoord, hetgeen dezelfde vraag, waarom moet ik de redewet
gehoorzamen, niet ligt vindt bij het voorschrift der zuivere deugd, die zelfs de vraag
van het waarom bezwarelijk gedoogt. - Zou het ook wel zoo geheel onmogelijk zijn,
de denkbeelden van willekeurige vergelding af te scheiden van het denkbeeld aan
eenen Opperheer, wanneer men zelfs al stellige vergelding door willekeurige verstaan
wilde? of zou ten minsten die onafscheidbaarheid van deze denkbeelden wel meer
drukken op dit grondbeginzel, dan op dat der practische rede, welke de
begelukzaliging der gelukwaardigen eene harer noodzakelijke vereischten acht, en
hare opvolging den naam van zuivere deugd geenszins laat verliezen, schoon die
deugd tevens geoogd hebbe op de vervulling van dit noodzakelijk vereischte? Eenig grondbeginzel, eindelijk, naar de uitkomst te beoordeelen, kon immers GARVE
niet vergen, en alzoo komt hier toch even min de verbasterde of verwaarloosde
zedekunde der kerke, als hetgeen de leeraars ooit van blinkende zonden der
Heidensche deugden gezegd hebben, te pas? - Het is Recensents taak niet, het
antwoord na alle deze vragen op te maken; het is hem genoeg, door dezelven
slechts zoo veel te hebben doen bemerken, dat GARVE, als wijsgeerig Regter over
dit grondbeginzel, hetwelk hij het Christelijke genoemd heeft, nog veel had moeten
beantwoorden, alvorens hij aan hetzelve zijne gave toestemming voor de
wijsbegeerte onttrok; hetwelk de eer van den Christelijken Godsdienst, hoe zeer
dan ook door dezen wijsgeer gevierd, erkend, ja verheven, niet toeliet onopgemerkt
te laten voorbijgaan.
Na zich lang bedroefd te hebben over de wederzijdsche bitterheden bij de vooren tegenstanders van de
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Critische wijsbegeerte, welke Rec. zeer hoog acht en steeds dienstbaar beschouwt
ter hoogere waardering van het Euangelie, hetwelk in zijn oog als Goddelijke
openbaring alles genadiglijk aanvult, waarin de zuivere rede te kort schiet, is het
een wellust geworden voor het hart van den Rec., in GARVE den bescheiden,
liefderijken, hoogachtenden, maar onvooringenomen en vrijmoedigen voordrager
en beoordeelaar te vinden van de gevoelens eenes mans, wiens naam alleen den
roen verduisterd heeft, dien zijne eigene wijsgeerige oefeningen anders voorzeker
zouden verworven hebben. ‘Het zal mij niet bevreemden, - zegt GARVE bij den
aanvang dier beoordeeling, - wanneer ik verneem, dat ik KANT niet verstaan heb;
het is met anderen, vóór mij, ook zoo gegaan; en ik weet, dat ik beter van mijne
eigene denkbeelden rekenschap geven, dan in die van anderen indringen kan. Ik
zal mij ook niet vernederd achten, indien kundige regters oordeelen, dat mijne
verklaring van KANT's stelsel niet geheel vrij is van gebreken, en dat mijne
tegenwerpingen zwak zijn; want, daar ik er verre van af ben, om mij met KANT, in
diepdenkendheid en wijsgeerig vernuft, gelijk te stellen, erken ik, veeleer, dat ik
meer voor de Wijsgeerte des levens geschikt, en in de hoogere velden der fijnste
bespiegelingen niet geheel te huis ben, en derhalve ligtelijk mij zelven bedriegen
kan. - Ik zal, intusschen, alles doen, wat ik kan; (en waarlijk, ik heb toch ook de
wijsgeerte van KANT lang en zorgvuldig onderzocht). Ik zal de zaak zeggen, zoo
goed als ik die weet; ik zal ze eerlijk beoordeelen, zoo als zij mij wezenlijk toeschijnt,
Sine ira & studio quorum caussas procul habeo’ Hierop merkt de vertaler de
onheuschheid aan van het gewone: gij verstaat KANT niet! en zegt: ‘mijns inziens,
en behoudens beter oordeel, heeft GARVE zeer goed KANT verstaan, hetwelk ik met
plaatsen uit de Kritieken zou kunnen bewijzen; - maar wat zou de aanhaling van
deze of gene plaats helpen? men zou, door het naslaan derzelve, slechts brokken
opdoen, en Fragmenten-koppen zijn vijanden van alle ware wijsgeerte!’ De voordragt
bepaalt zich hier ook niet eeniglijk tot de zedeleer van KANT, maar tot het gansche
stelzel zijner wijsbegeerte, hetwelk dan ook in zijn geheel beoordeeld wordt, eerst
met erkentenis van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

201
deszelfs verdiensten, daarna met opgave van deszelfs gebreken. De verdiensten
worden tot een viertal gebragt. De eerste is de nieuwheid en waarheid,
oorspronkelijkheid en praktikale bruikbaarheid van sommige begrippen en stellingen,
welke bijzonder aan hetzelve eigen zijn; - als, dat elk mensch zijn eigen wetgever
moet zijn; - dat elk mensch een laatste doeleinde der natuur is, en niemand een
ander als een bloot middel behandelen mag; - en de grensscheiding van ons
kenvermogen. - De tweede verdienste is de strenge stelzelmatige zamenhang van
deze wijsbegeerte, zoo dat GARVE zegge: ‘ik ken onder alle Wijsgeeren (met
uitzondering eeniglijk van mijnen vriend ARISTOTELES) geenen zoo standvastigen
zelfdenker, als KANT is, die het geluk hebben mogt, dezelfde denkbeelden jaren lang
bij zich te koesteren, dezelve altijd even waar te vinden, altijd aan dezelve voort te
arbeiden, derzelver draden door meer takken der wetenschappen heen te voeren,
zonder dezelve te breken.’ - De derde verdienste is in het roerende en zielverheffende
dezer wijsbegeerte gelegen, hetwelk zelfs in eenige van derzelver fijnste gedeelten
heerscht, inzonderheid, zoo als die door KANT zelven zijn verklaard. De strengheid
zijner zedeleer zelve en zijn begrip van het verhevene doen dit aan een edel hart
gevoelen. - De laatste verdienste wordt hierin gesteld: ‘dat de wezenlijke inhoud en
zin van dit stelzel niet volkomen overeenstemt met de daarin heerschende wijze
van voorstellen en spraak, en de eerste wel minder eigendommelijkheid, maar toch
inderdaad meer waarheid bevatten.’ Wel eene zonderlinge en vrij onverstaanbare
opgave van eene verdienste, maar toch in bevattelijken zin gemeend, dat, namelijk,
KANT de man van gevoel is gebleven bij alle zijne wijsbegeerte en hare stroefheid,
en dat dit gevoel zelfs zijn gansche stelzel verwarmt. - Even zoo vele gebreken
worden 'er in KANT's zedeleer opgeteld, nadat bij de voordragt reeds verscheidene
bedenkingen tegen het overige stelzel dier wijsbegeerte zijn ingebragt. Het eerste
gebrek is de schijn van vele onbewezene stellingen, om des stelzels wille
aangenomen en onder de grondbeginzelen vermengd; als het groote onderscheid
tusschen de theoretische en praktische rede, - de schifting van de zinnelijke en
bovenzinnelijke wereld, - de vrijheid van den mensch alleen voor het bovenzinnelijke,
en dus de
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tweevouwdigheid van den mensch, - de stelling der wankelbaarheid van alle
zinnelijkheid en bloot verstand bij de onbedriegelijkheid en standvastigheid der
praktische rede. - Het tweede gebrek wordt gesteld in de afwezigheid of
ongenoegzaamheid der drijfveren tot nakoming der wet. - Het derde is het gebrek
aan inhoud of stof van KANT's zedewet, daar die zedewet zelve slechts de formder
pligten kan geacht worden. - Het laatste wordt in de ongelijkmatigheid van sommige
wezenlijke stukken des stelzels gezegd te heerschen, doch eeniglijk aangewezen
in de aanneming van de denkbeelden der gelukwaardigheid en gelukzaligheid bij
een stelzel, hetwelk de deugd door uitzigt op vergelding bezoedeld acht. De
grondstellingen of kategorische imperativen dezer zedeleer worden eindelijk nog
beoordeeld, waarvan de eene, die elken anderen mensch als doel op zichzelven
en nooit als louter middel wil behandeld hebben, hoog geprezen, doch de andere,
die het zedelijk goede eener daad daarin stelt, dat zij eene algemeene wet zou
kunnen worden, met drie bedenkingen bezwaard wordt. De eerste is, dat de
overeenstemming der rede in alle menschen onbewezen is; de tweede, dat het bij
dezelve toch nederkomt op het algemeene welzijn, als de grond van algemeene
wetten; de derde, dat de toepassing niet minder moeijelijk is, dan het steeds geacht
is, een wijs wetgever der volkeren te kunnen zijn, - zoodat de eenvouwdige regel
van het Euangelie, ‘doe eenen anderen, hetgeen gij u gedaan zoudt wenschen,’
het hier in gereedheid en in veiligheid zeer ver zou winnen. - De vertaler is het
doorgaands eens met GARVE in zijne bedenkingen tegen deze wijsbegeerte, en
voegt 'er nog eenige eigene hier en daar bij, in Recensents oordeel niet
onwederleglijk voor den schranderen Kantiaan, indien men die wegens het
heterogene der gelukwaardigheid en gelukzaligheid in dit stelzel uitzondert, doch
toont zich overal niet minder eenen hoogachter van die zelfde wijsbegeerte.
Recensent kan zich niet onthouden hier nog te laten volgen, hetgeen GARVE opgeeft
als het gansche stelzel dezer zedekunde, ontdaan van alle kunstwoorden, en hetgeen
VAN VOLKOM daarbij aanteekent. ‘De rede; de opperste bestuurster van den kleinen
Staat, welken wij mensch noemen, is ook de eenige wetgeefster voor zijne vrije en
zedelijke daden. De voorschriften der wetgevende rede hebben
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voornamelijk betrekking op de schikking en beperking der zinnelijke begeerten en
drijfveren, waardoor zij alleen op de, in de zinnenwereld voorvallende, daden der
menschen, invloed hebben kan. De gehoorzaamheid aan de wet der rede heet pligt,
en is met dwang en moeite verbonden, zoo lang de neigingen van den mensch met
zijnen redelijken wil in tweestrijd zijn. Zij heet Deugd, en wordt gemakkelijk en
aangenaam, zoodra de begeerten volkomen met de rede overeenstemmen; dat
echter bij den mensch in dit leven nooit geschiedt. De uitoefening van den pligt, zal
den mensch reeds hier, door de waarde, welke hij daardoor in zijne eigene oogen
verkrijgt, en door de achting, welke hij van tijd tot tijd voor de wet zelve krijgt,
beloonen, (inzooverre 'er namelijk in deze achting iets van liefde en dus van vermaak
vermengd is:) en de deugd zal van God, in een toekomend leven, met eene
volkomene gelukzaligheid beloond worden.’
‘Welk redelijk en braaf mensch zal niet dit stelsei uit den grond van zijn hart
(*)
onderschrijven ?’

De Mensch, zoo als hij voorkomt op den bekenden Aardbol,
beschreven door Martinus Stuart, en afgebeeld door Jaques
Kuijper. IVde Deel. Te Amst. bij J. Allart. In gr. 8vo. 267 Blz.
Van de voortzetting deezes keurigen Werks moeten wij berigt geeven, en, naa ons
beroepen te hebben op onze aanprijzende beoordeelingen der drie voorgaande

(*)

‘Maar wie ziet dan ook niet, mijn geliefde GARVE! dat KANT eigenlijk niets nieuws gezegd heeft?
De Kantiaan zal mismoedig vragen: is dat nu de hervorming, door dien grooten wijsgeer in
de zedeleer gemaakt? moest hij daartoe zoo vele jaren lang denken? zoo vele kunstwoorden
uitvinden? Misschien moet men het hier gezegde van GARVE wel voor eene satyre in den
smaak van RABENER houden. Ik maak alleen deze aanmerking, om mijnen verstandigen lezer
hier aan het denken te helpen: over wijsgeeren, wijsgeerte, en algemeen menschengevoel.

DE VERT.’
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Deelen , verslag doen van den inhoud, met de aanstipping van eene en andere
bijzonderheid.
Het eerste Volk, 't welk wij hier ontmoeten, zijn de Groenlanders, uit veele Werken
bekend, en voornaamlijk uit den vrij uitvoerigen Tegenwoordigen staat van Groenland
en Straatdavids van D. CRANTZ, die genoegzaam alleen hem ten geleider dient. Het
weezenlijke, uit die drie Deelen getrokken, en door de inkleeding in den stijl van
STUART niet weinig verfraaid, treffen wij hier aan.
Om ons de Bewooners des Lands van Labrador te doen kennen, bedient zich de
Schrijver voornaamlijk van HEARNE, LA FITEAU, CRANTZ, LA PEROUSE en KALM. Het
weetenswaardigste, die Volken betreffende, is hier in eene aanvallige schikking
bijeengevoegd. Bovenal zijn 's Schrijvers aanmerkingen raakende de Esquimoos,
over welke zo veel geschils valt, treffelijk.
Het Creek-Bondgenootschap beschrijvende, vangt hij in deezer voege aan: ‘De
naam van Creeks is de bijzondere naam der kustbewoners van Florida. Hunne
overwinnende wapenen hebben hun doen zegevieren over alle de overige stammen
van dat gansche gewest en van Georgia tevens. Deze allen wisten zij, even als de
Romeinen geheel Italie weleer, onder hun eigen volk in te lijven, het welk hun tot
eene Mogendheid verhief, die zeer aanzienlijk geworden is, zints zij geleerd hebben,
den landbouw te waarderen, een bondgenootschappelijk bewind te stichten, voor
de algemeene rust en veiligheid te zorgen, en, bovenal, den invoer van geestrijke
dranken te verhinderen. Dit bondgenootschap bestaat uit meer dan zestig steden,
dorpen of stammen, wier bevolking, men zegt, dat zeventig duizend menschen
bedraagt, en mag met regt een middenstand geacht worden tusschen de
Europeesche beschaafdheid bij de vereenigde Staten van America, hunne naburen,
en tusschen de woeste horden der Inborelingen.’ Bij deeze deedt ons STUART in het
laatstvoorgaande Deel toeven. Gaarne zal de Leezer deeze belangrijke Maatschappij
van Menschen, door BARTRAM en MILFORD naauwkeurig en in veele bijzonderheden
beschreeven, van naderbij leeren kennen. Wij tekenen 'er alleen uit op, dat, volgens
BARTRAM, de Godsdienstigheid deezer Volken zo groot

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroeff. voor 1803, bl. 202. - voor 1804. bl. 242, en hier boven, bl. 66.
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is, dat hij, in zekere stad, op den zondag eene plegtige stilte bemerkte, en, op zijne
vraag naar de rede hiervan, vernam, dat de Indiaanen deezen dag, den heiligen
dag van het blanke volk, ook gaarne vierden, als aan denzelfden Grooten Geest
gewijd. - Wij konden, dit leezende, niet nalaaten te denken, hoe veel geschikter dit
Volk voor de aanneeming des Christendoms zou weezen, dan de zo gansch wilde
Volken, bij welken men hetzelve wil invoeren. Intusschen vinden wij hier van geene
Zendelingen gerept.
Mexico trekt voorts des Menschenbeschrijvers aandagt, en bepaalt hij dezelve
tot het oude of eigenlijke Mexico, thans Nieuw-Spanje geheeten, en doet ons den
Inbooreling kennen, zo als hij 'er onder vreemde heerschappij verzonken ligt; daar
hij toch de ontvlugters der Europeesche Veroveraars onderscheidenlijk genoeg
heeft doen kennen in de meer woeste Noord-Indiaanen en Nauwdowessies, zo wel
als in het meer beschaafde Creek-bondgenootschap. F. S. CLAVIGERO en ST. SAUVEUR
volgt hij grootendeels. - Van de omzigtigheid om ons waare troniebeelden te leveren,
kan ons ten waarborge strekken de volgende Aantekening: ‘De beelden, welke wij
in CLAVIGERO gevonden hebben, komen niet overeen met de naauwkeurige
beschrijving van hem overgenomen; daar zij ons gelaatstrekken voorstellen, waarin
de teekenaar de waarheid geheel voorbij gezien heeft, om bijna Grieksche omtrekken
te leveren. Bij zijne beschrijving zijn ons te stade gekomen de uitmuntende
afbeeldingen van W. RALEIGH in Historia Novi Orbis, Francof. 1590, ons daartoe
goedgunstig verleend uit de Nationale Boekerij.’ - Schoon de tegenwoordige
Mexicaanen beschrijvende, kan hij niet nalaaten het oog terug te slaan op de oude
Bewoonders deezer streeken, en van derzelver vorderingen in veele opzigten te
gewaagen. Zonderling, dat, daar de oude Mexicaanen tabak rookten, met eenige
specerij geprikkeld, uit kleine pijpjes van hout, riet of kostbaarer stof, den rook geheel
inzwolgen, zonder dien uit te blaazen, waartoe zij zich den neus digt hielden, de
tegenwoordige Mexicaanen zo geheel van dit gebruik zijn te rug gekomen, dat men
naauwlijks eenen tabakrookenden Mexicaan, en geen snuiver hoegenaamd in
Nieuw-Spanje vindt. - Den tegenwoordigen toestand deezes Volks vermeld
hebbende, schrijft STUART ten slot: ‘Alle de tegenwoordige weldadige inrigtingen
voorkomen noch de
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onderdrukking noch de ellende dezer menschen. Maar zelden toch worden hunne
klagten gehoord, door hunne verwijdering van den troon, wiens volkomenste
weldaden zelve nooit deszelfs stichting zouden kunnen regtvaardigen op den
Mexicaanschen grond, noch het verlies der vrijheid en onafhankelijkheid doen
vergeten aan de Mexicanen, die zich nimmer zonder bittere smarte de geschiedenis
hunner voorvaderen kunnen herinneren, noch zonder diepe treurigheid hunnen
eigen laag vernederden staat kunnen gevoelen, ten zij het Euangelie voor hun hart
eene vergelding worde, waarbij hun alle vroegere grootheid, met afgoderij en bijgeloof
gepaard, diep verachtelijk schijne.’
Op het geleide van J.J. HARTSINCK, LESCAILLIER en STEDMAN, leert hij ons de
Inwoonders van Guiana kennen. Aan de kusten van dit Land hebben zich
Spanjaarden, Hollanders en Franschen met Volkplantingen nedergezet: dan noch
deeze Volkplantingen, noch de Negers, op dezelven tot den landbouw gebezigd,
noch de inboorelingen des lands, die op de Volkplantingen zelve worden gevonden,
maar de Inboorelingen alleen, in derzelver onafhangelijken staat, verre verwijderd
van de Europeesche Volkplantingen, maaken de voorwerpen uit, tot welken onze
menschbeschouwende Schrijver zich bepaalt. Veelvuldig en zeer merkwaardig zijn
de uitgeleezene bijzonderheden. Onder deeze vonden wij merkwaardig genoeg te
onzer overneeminge het verslag van de vrijerij der Guianeren. ‘De veelwijverij is
hun geoorlofd. Het staat elken man vrij, zoo vele vrouwen te nemen, als hij kan
onderhouden, en ze ook te rug te zenden, als hij het goed vindt, zonder zelfs voor
haar verder onderhoud te zorgen. Elk dier vrouwen bewoont eene afzonderlijke hut
met hare kinders: eene derzelven is nogtans zijne meestbegunstigde, op wier trouw
hij zeer jaloersch is. Zij trouwen altijd in hun eigen geslacht, zelfs in den tweeden
graad van bloedverwantschap. Zij beschouwen hunne nichten als hunne aanstaande
vrouwen en nemen ze reeds als zoodanig aan, eer zij drie of vier jaar oud zijn,
wanneer zij inmiddels eene bijzit zoeken, welke zij, bij de volwassenheid derzelven
omtrent het twaalfde jaar, van de hand zenden. Een goed visscher en jager te zijn,
maken de verdiensten uit van den jongeling, dien, bij sommige stammen, het meisie
zelve kiest. Zij geeft hem hare keuze
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te kennen, door hem eenigen drank aan te bieden of eenig hout voor zijn vuur; de
aanneming daarvan is de verloving, en dien zelfden dag hangt de vrijster hare
hangmat naast die van haren vrijer; den volgenden dag reeds maakt zij zijn eten
en drinken gereed, en daarmede is het gansche huwelijk voltrokken. - Ook de
jongman doet zijne keuze, en biedt aan derzelver voorwerp eenig wildbraad aan,
door hem gevangen. Wanneer zij dit aanneemt, vraagt hij: “Wilt gij mijne vrouw
zijn?” waarop het jawoord genoeg is, wordende het huwelijk voltrokken, zoodra hut
en huisraad gereed zijn, en besloten met een feest, waarop men zich dronken drinkt.
Bij andere Stammen heeft eene plegtiger verbindtenis door de wederzijdsche ouders
en bloedverwanten plaats. Bij sommigen wordt de huwelijksplegtigheid voorafgegaan
door een langdurig vasten der bruiden, het geen haar zoo mager als geraamten in
den echt doet treden; doch waar de bruiloft weder zoo veel statelijker gevierd wordt.’
A. DE ULLOA en ST. SAUVEUR volgt STUART in de beschrijving der Inwoonderen van
Quito. Wie wordt niet verrukt door de beschrijving van het Plantenrijk in dien oord?
‘Het is niet slechts bekorelijk door de rijkste verscheidenheid van soorten, maar
bijzonder door de vereeniging van schier alle jaargetijden in dezen overheerlijken
bloemhof der natuur, waar alle de eigenschappen van den gullen herfst, alle de
beloften van de schoone lente, al het rijpende van den zomer en al het rustende
van den winter vereenigd zijn. Tevens vindt men zich als betoverd, wanneer men
de groeizaamheid zich onophoudelijk ziet herstellen, en den bladerloozen naast
den bladrijken, den bloeijenden naast den rijpen vruchtboom ziet staan; ja, wanneer
men aan denzelfden boom dikwijls reeds nieuwe bloefems en gezette vruchten ziet,
terwijl hij nog zijne volwassene vrucht niet heeft laten vallen. - Ook brengt het
aanmerkelijk verschil van grond eene zonderlinge afwisseling van zaaitijd en oogst
voort, zoo dat men somtijds aan de eene zijde der bergen den arbeid van de lente
en aan de andere zijde dien van den herfst ontmoet. - Overvloed en keurige smaak
van vruchten en granen zijn de gevolgen van zulk eene vruchtbaarheid. Moeskruiden
alleen worden 'er niet rijkelijk gevonden.’ - Van de Inwoonders deezes Gewests
bepaalt zich STUART tot de Indiaanen. Om iets ten hunnen opzigte te vermelden:
‘Onophoudelijk is
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men werkzaam om hun met den geest des Christendoms eigen te maken, doch
men vordert zoo weinig, bij hunne domme onverschilligheid, dat den ijverigsten
onderwijzer de moed ontzinkt, daar zelfs de krachtigste voorstellingen wegens een
ander leven, noch ook de dadelijke nadering van het uur des doods, iets hoegenaamd
op hunnen geest vermogen. De dansen, waarmede de Indianen den ommegang
van het hoogwaardige der Roomsche Kerk vergezellen, en waarin zij de rollen van
Engelen willen vervullen, zijn zelfs zoo strijdig met allen gevoel van Godsdienst, dat
men zich waarlijk verwonderen moet, hoe de Roomsche Kerk zich ooit zulk eene
uitbreiding des Christendoms heeft kunnen aantrekken. - De ergernis wordt zoo
veel te grooter, wanneer men op hunne gewone dansen ziet, welke meer eene
zamenstelling zijn van de ontuchtigste gebaarden, dikwijls door daden achtervolgd,
dan eene regelmatige en bevallige beweging des ligchaams.’ Groot, egter, is hier
het onderscheid tusschen de bewooners der Steden en groote Dorpen, met die
meer afgezonderd leeven. Hier ook vindt men de oude Peruaanen geschetst.
Van de Patagoniers spreekende, komt de twist wegens de reusagtige grootte
deezer Menschen in opmerking: de uitslag is de verwerping van die overdreevene
berigten, en de erkentenis, dat zij de kloekste en sterkste menschen zijn, die men
nog kent. Ook deeze maaken eene uitzondering op het algemeen gebruik van
rooktabak.
COOKS, PARKINSONS, LA PEROUSES en FORSTERS berigten doen ons de
Vuureilanders kennen als de armste en ellendigste zo wel als de domste van alle
menschlijke schepzelen. Wij geeven slegts eenige trekken op, welke dit uitwijzen.
Hunne voornaamste spijs bestaat in schelpvisch, afgewisseld door raauw, halfverrot
zeehondenvleesch, welker traanagtig vet hun eene verkwikking is. Behalven hunnen
mosselkorf hebben zij geen huisraad dan eenige blaazen, die bij hun onze vlessen
vervangen, en waaruit zij zuigende den dorst aan eenvoudig water lesschen. - Hunne
wooningen vertoonen hun, even als hunne kleeding, op den laagsten trap der
beschaaving. Zij zijn niet meer dan hutten, bestaande uit eenige paalen, schuins in
den grond geplant, zo dat zij van boven elkander raaken, en eene soort van kegel
vormen, even als bijenkorven. Aan de windzijde zijn ze met eenige akken en wat
gras. of ook met dierenvellen bedekt; aan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

209
de zijde onder den wind is omtrent het achtste gedeelte van den omtrek open, zo
wel voor ingang als schoorsteen. Een weinig gras, langs den binnenwand gespreid,
dient tot legerstede en zitplaats, terwijl de grond zelf ten disch strekt.
Naa het reeds gemelde, wegens de voorzorge, om ons, zo veel mogelijk, egte
Afbeeldingen te leveren, is het bijkans overbodig hier bij te voegen, dat KUIJPER's
graveerstift, niet min dan STUART's pen, de eer deezes fraaijen Werks ophoudt.

Reize door de Bataafsche Republiek, in den jaare 1800, in Brieven,
door R. Fell, met Aantekeningen van Karl Murhard. Te Haarlem,
bij A. Loosjes, Pz. 1806. In gr. 8vo. 281 Bl.
Zeer wijdverschillend van Vreemdelingen beoordeeld te worden, is het lot van alle
Volken, die voor dusdanig eene Vierschaar verschijnen. Dan het is geene
onbehaaglijke bezigheid voor den liefhebber der Mensch- en Volkkunde, daarop
het oog te vestigen, en te zien, wat zij, ten voordeele of ten nadeele, hebben
opgesteld, en der wereld voor waarheid zoeken op te dringen. Partijdigheid speelt
'er niet zelden de hoofdrol in, inzonderheid wanneer de Beoordeelaar uit een Volk
afstamt, zeer met zichzelve ingenomen. - Behaagen heeft, ondanks de gebreken,
de Nederlander gevonden in de Brieven over de Vereenigde Nederlanden, door J.
GRABNER, Luitenant in dienst van de Republiek, uit het Hoogduitsch vertaald, ten
jaare 1792, bij den Uitgeever deezes Werks in 't licht gekomen. Van eenen Duitscher
wedervoer onze Natie meer regts, dan zij immer van eenen Engelschman ontving,
die, zo verre onze kundigheid des reikt, eenpaarig een allerongunstigst vonnis over
den Nederlander vellen, zo dat men het Boek bezwaarlijk ten einde brengt, en, het
geleezen hebbende, met ongenoegen wegzet.
De Engelsche Heer FELL, wiens werk wij hier voor ons hebben, is eene uitzondering
op zijne Landgenooten; hij vindt bij ons veel goeds, veel prijzenswaardigs; schoon
zijne waarneemingen veelal ter loops gedaan zijn, en 'er dus veele miszettingen
onder loopen. De Hoogduitsche Vertaaler deezes Werks, geenzins onbedreeven
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in de kunde van ons Land, heeft 'er een aantal aanmerkingen op gemaakt, en 'er
ophelderingen aan toegevoegd, door den Nederduitschen Vertaaler deels
overgenomen, waar hij ook de zijne bijvoegde. Gaarne hadden wij de laatste
vermeerderd gezien; dan hij geeft, in zijn Voorberigt, reden, waarom deeze niet
meerder zijn, en moeten wij ons daarmede te vrede houden.
De Heer FELL is geen Reiziger, die met opzet hier te lande kwam, met oogmerk
om onze Natie te schetzen. Door een Franschen Kaper genomen en in den Briel
opgebragt, ontmoette hij een allerheuschst onthaal, en nam 't besluit, om, zich van
Passen voorzien hebbende, eene reis door de Bataafsche Republiek te doen. Van
deeze Reis geeft hij, in een aantal Brieven, berigt.
Veel verpligtings betuigt FELL aan den Franschen Generaal CHORIé, schoon hij
Hollands afhanglijkheid van Frankrijk met donkere kleuren schetst. Naa op reis
Maaslandssluis, Delft en de doorgereeden streeken beschreeven en over 't algemeen
loslijk daarvan gesproken te hebben, nadert hij Rotterdam. Die Handelstad geeft
hem aanleiding om te spreeken van een bijzonder Plunderings-Systema, met goeden
uitslag een tijdlang tegen de Londensche en Amsterdamsche Assuradeurs door
rijke en aanzienlijke Kooplieden te Rotterdam in werking gebragt, doch den bodem
ingeslaagen. - Hoewel onze Reiziger op 't een en ander in Rotterdam vrij veel hebbe
aan te merken, vindt hij 'er veel te prijzen. Over de verwantschap tusschen die Stad
en Engeland weidt hij uit, en straalt zulks met kennelijke trekken door in het vrij
uitvoerig tafereel van de Fransche Omwenteling daar ter Stede, en de uitwerkingen
daarvan.
In den akeligen storm van 9 Nov. 1800 zette de Reiziger zijne reis van Rotterdam
na 's Gravenhage voort. Alle voorwerpen hadden, door de verwoesting van den
storm, een deerlijk voorkomen; dan door dit alles heen behaagden zij den Reiziger.
's Gravenhage beviel hem bij uitstek. Van de schilderstukken in 's Huis in 't Bosch
geeft hij een bijzonder berigt, alsmede van de daar nog overgebleevene zeldzaamen kostbaarheden. Hij bejammert het vervoeren van het Kabinet der Natuurlijke
Historie en het Museum des geweezen Stadhouders. - Scheveningen doet hem
over 's Stadhou-
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ders vertrek breeder schrijven, dan men, in eene reize van dien aart, verwagten
mogt, en daaraan het een en ander wegens het Stadhouderschap hegten,
inzonderheid den laatsten Prins betreffende: de Geschiedenis der Omwenteling
beslaat geene geringe plaats. - De Schrijver voelt, bij 't begin van den zevenden
Brieve, zijne verwijdering van de voorwerpen, tot welke hij met genoegen te rug
keert, en van den Scheveningschen weg schrijft. Dan welhaast komen wij weder
tot den Stadhouder te rugge, bij de vermelding van de verandering in
Schouwburgvermaaklijkheden zints dien tijd en het toen gebeurde aan de Grooten
in den Lande. Het allernadeeligst berigt van den Boekhandel, door hem gegeeven,
wordt door den Vertaaler met regt gegispt.
Ondanks alle de door FELL opgegeevene verminderingen, verliet hij dit bevallig
Vlek met wederzin. Met de jaagschuit weder na Rotterdam vaarende, roemt hij die
wijze van reizen, als goedkoopheid, bepaalden reistijd en veiligheid met elkander
vereenigende. Het tabakrooken krijgt egter een afkeurenden zet. Van Rotterdam
na Leijden reizende, krijgt Delft in het doorreizen eene beurt.
Leijden bevalt onzen Engelschman. Hij roemt de Academie, en prijst, in 't
algemeen, wat tot die stichting behoort. Hij spreekt van de daar vervallende
Fabrieken.
Haarlem heeft het geluk van over 't algemeen den Engelschman te behaagen.
Op het tabakrooken heeft onze Reiziger het zeer gelaaden; het krijgt te Haarlem
bijzonder eene beurt, schoon wij niet weeten dat zulks daar meer dan elders plaats
vindt. Het Orgel in de Groote Kerk ontvangt den verdienden lof. Het Museum der
Hollandsche Maatschappij wordt geroemd, en het gebrekkige wegens TEIJLERS
Stichting in eene aantekening verbeterd.
In Amsterdam worden de Hollandsche Dienstboden verre boven de Engelsche
gepreezen, en de staat dier Volksklasse in de Vereenigde Gewesten veel gunstiger
dan de Engelsche voorgesteld. Het rijden in eene toesleede was onzen Engelschman
zo vreemd als het vaaren in eene jaagschuit; dan het eerste droeg niet zo zeer zijne
goedkeuring weg. De reden, die hij geeft van het weinig gebruik der koetzen op
raderen, is even belachlijk, als de zaak zelve ongegrond. - Voldaan was hij over het
voor niet viseeren der passen, en geeft zijne Landgenoo-
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ten deswegen een veeg; voldaan was hij over den Franschen Kommandant, die
hem voor eene elendige Herberg, waar hij eerst gebragt was, eene betere wees.
Het Stadhuis met de aankleve van 't zelve droeg zijne goedkeuring en lof weg. Niet
vreemd dat een Engelschman zich verbaasde over de weinige geregtlijke
strafoefeningen. De Waag viel hem zeer af, en wordt als een slegt gebouw voor
zulk eene Koopstad beschreeven. De zindelijkheid eeniger andere Hollandsche
Steden geroemd hebbende, vaart hij uit tegen de morsigheid van Amsterdam. - Zo
min FELL over de Beurs voldaan was, zo hoog was zijne voldoening over Felix Meritis.
Den ouden eernaam van Amsterdam, welke haar die welbestuurde Stad titelde,
kent hij haar toe, en wijst zulks in eenige opzigten aan, dezelve boven Londen
verheffende. Veel waarlijk voor een Engelschman! - Dan de Tugt- en
Gevangenhuizen draagen op verre na zijne goedkeuring niet weg, even min als de
Speelhuizen.
De Kerken te Amsterdam worden met lof beschreeven. De verdraagzaamheid
krijgt verdienden prijs. Iets vindt men van de onderscheidene gezindheden, en de
Armgestichten worden geroemd. De Schouwburg komt 'er vrij wel af. De schets van
de Hollandsche Vrouwen is vrij gunstig, schoon 'er veel aan ontbreekt. De
Vrijheidsliefde der Amsterdammeren brengt den Schrijver weder op de
Landsgeschiedenissen, en bovenal op de jongste Omwentelingen, bijzonder zo
verre zij die Koopstad betroffen, waarin men het een en ander aantreft, in andere
Geschiedverhaalen meer ingewikkeld vermeld; of de Schrijver alles met voldingende
bewijzen zou kunnen staaven, is eene andere zaak. Op dit gedeelte zouden veele
aanmerkingen te maaken zijn; gelijk men eene en andere vindt aan den voet der
bladzijden, inzonderheid wat de geleverde Zeeslagen en den Inval der Engelschen
en Russen betreft. Maar al te waar is over het geheel zijne beschrijving van den
vervallen Koophandel en Zeevaard. De gunstige uitzigten op verbetering, door hem
geschetst, zijn welmeenend, dan tot nog toe agtergebleeven. Wij moeten, ten deezen
aanziene, even als van al het voorgaande, den Leezer tot het Werk zelve wijzen.
Aan de Afbeelding des Hollanders geeven wij plaats. ‘Het uitzigt van den Hollander
is, zijn beroep moge zijn wat het wille, eerlijk, vrijmoedig en opregt; en de eenige
onbehaagelijke trek is eene zekere behoed-
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zaamheid, die aan argwaan grenst. Opvoeding, voorbeeld en gewoonte hebben de
meeste Hollandsche Kooplieden eene overhelling tot gierigheid, of liever eene hevige
begeerte om bijeen te zamelen, ingeboezemd; maar ik geloof, dat geene Natie meer
dan deeze lof verdient, wegens haare naauwgezette eerlijkheid en onomkoopbaare
braafheid, en ik mag hier wel bijvoegen, ook wegens haare vaderlandsliefde, zugt
voor het algemeene welzijn en weldaadigheid. Welke Stad in Europa kan op rijkere
arm-inrigtingen roemen dan Amsterdam? De inrigting (het bovengemelde Felix
Meritis) tot uitbreiding van weetenschaplijke kennis, en ter bevordering van de
schoone kunsten, is nog in haare kindschheid; maar haar nut is reeds beproefd, en
in weinige jaaren kan het de oudste en geleerdste gezelschappen in Europa op
zijde streeven.’
De uitstap na Broek en Zaandam geeft gelegenheid tot waarneemingen, die men
meermaalen wegens deeze Dorpelingen hoorde; dezelve zijn over 't algemeen waar,
doch wat sterk gekleurd.
Holland is het voornaam voorwerp van FELL's vlugtige beschouwing geweest. In
weinig bladzijden worden Utrecht en de Stad Nijmegen afgedaan.
De Schrijver, 't geen niet oneigen was in zijn Verhaal, zo veel van Omwentelingen
gesproken hebbende, besluit zijn Werk met deeze betuiging: ‘Welke veranderingen
ook de Omwenteling in de zeden en gebruiken der Hollanders moge te wege gebragt
hebben, houd ik mij echter overtuigd, dat bij deeze Natie nog eene ruime maate
van oud Bataafsche deugd, braafheid en eere gevonden wordt; dat de echte
grondbeginzelen der Vrijheid nergens beter begreepen of leevendiger bewonderd,
hoewel door ongelukkige omstandigheden achter aan gesteld of onbehoorlijk
aangewend worden, en nergens de huislijke en gezellige pligten heiliger worden in
acht genomen dan hier. - Mogt een spoedige Vrede deeze Natie tot de betragting
der deugd meer en meer aanmoedigen!’ - Men houde, dit Werk leezende, in gedagte,
het op den titel aangeduide jaartal der gedaane Reize, 1800.
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Fruitkundig Woordenboek, enz. gevolgd naar het Hoogduitsch
van J.C. Christ en het Engelsch van W. Forsijth, door J.F. Serrurier.
IIde Deel. Te Amsterdam, bij J. Allart. 1806. In gr. 8vo. 517 Bl.
(*)

In onze vorige aankondiging van dit Werk , gaven wij een eenigzins uitvoerig verslag
van deszelfs oogmerk, aanleg en uitvoering, en zijn sedert door deskundigen in ons
gunstig gevoelen van deszelfs uitgebreide nuttigheld versterkt geworden. Recensent
schreef hetzelve alstoen, bij misvatting, toe aan den Franschen Kerkleeraar van
dien naam; doch vernam naderhand, dat het door deszelfs Broeder is vervaardigd,
die zich op eene loffelijke wijze omtrent de OEconomie en Landbouw heeft verdiend
gemaakt; hetgeen echter omtrent deszelfs wezenlijke waarde niets verandert. Ook
dit tweede Deel, waarmede die arbeid in zoo verre is afgelopen, beantwoordde ten
vollen aan onze verwachting, en is door de bijgevoegde zeventien uitslaande Platen,
niet alleen van den Heer FORSIJTH, maar ook uit het doorwrochte boek van den
Hoogleeraar CHRIST ontleend, voor de Hovenierskunst, in 't praktikale, ten uitersten
belangrijk geworden. Wij bevelen het hun, die zelf planten en 't snoeimes behandelen,
ten ernstigsten. Liever, echter, dan ons hierover breeder uit te laten, zullen wij onze
Lucullussen in de Fruitkunst eenige bedenkingen en waarnemingen, zoo als wij die
onder de hand opraapten, ter aanprijzing mededeelen.
Het vak der Appelen, Kersen, Peren, Perziken en Pruimen, is, onder anderen,
zoo verbazend uitgebreid, dat wij het als eene wezenlijke volmaking der kunst
beschouwen, alle derzelver verschillende soorten veel vollediger, dan ergens elders,
onder één oogpunt aan te treffen. Zoo meldt onze Schrijver, dat de verdienstelijke
Vrijheer VAN TRUCHSESS, in Franken, in den Neuen Teutschen Obstgartner, niet
minder dan 314 Kersen-soorten heeft opgegeven. Het is, ondertusschen, zeker,
dat, naardien vele dezelfde namen dragen, een aanmerkelijk gedeelte daarvan, bij
eene nadere klassifikatie, wegvalt. In de Alphabetische lijst van onzen Schrijver
vinden wij dus maar 260 soorten; en nu oordeele de Lezer, welk eenen onvermoeiden
arbeid het gekost heeft, ieder derzelven, met eene genoegzame naauwkeurigheid,
te doen kennen, en het karakteristike van elk derzelven op te

(*)

Zie onze Letteroefeningen des vorigen Jaars, bl. 481.
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geven. Het zelfde heeft ook plaats omtrent de Peren, waarvan wij hier een ongemeen
volledig verslag vinden, en welker getal, in eene Alphabetische orde, alleen bijna
400 soorten bedraagt. Dit aantal wordt echter vermeerderd door een bijvoegsel van
eenige nieuwe soorten van Peren, sedert de laatste jaren, in Brabant, uit zaad
gewonnen, en onzen Schrijver door den Heer J.B. MONS, Lid van 't Nationaal Institut
van Frankrijk, medegedeeld; en waarbij hij nog gelieft te voegen, dat, ‘indien hij van
meer andere Liefhebbers, ook in dit Land, een genoegzaam aantal belangrijke
bijdragen van dien aard ontvangen mogt, hij dezelven gaarne verzamelen, en, als
een Vervolg op dit Woordenboek, wil uitgeven:’ eene verzekering, die ons gerust
stelt, dat de Heer SERRURIER, gelijk het den waren, nijveren Landbouwer voegt, niets
wil verzuimen, om, van tijd tot tijd, den liefhebberen zijner kunst voor te lichten, en
zijn Werk meerder volmaaktheid te geven. Het artikel van de tamme Kastanje is,
inzonderheid, op eene zoo nuttige als aangename wijze behandeld; en daar men
die voordeelige vrucht, inzonderheid door de aankweeking van den waardigen Heere
DRUMAN, in Overijssel, met zulk een goeden uitslag heeft voortgezet, is 't waarlijk
der moeite waardig, dat alle liefhebberen der Tuinkunst zoodanige voortbrengzelen
op eene krachtdadige wijze bevorderen. Over de bewaring der Kastanjes, vooral in
den winter tegen de vorst, als anderzins, verdient onze Schrijver gelezen en gevolgd
te worden. Van sommige minder smakelijke vruchten zou men ook tot andere einden
een nuttig gebruik kunnen maken. Zoo zagen wij, onder anderen, bij de Kornoeilles
aangemerkt, ‘dat, daar zij ook gaarne heesterachtig groeijen, men dezelve insgelijks
goed tot heggen kan gebruiken, die zeer digt groeijen, 10 tot 12 voeten hoog kunnen
worden, en, uit hoofde van het fraaije glansrijke blad, zeer sierlijk staan:’ iets, hetgeen
men, althans in eenige van onze gewesten, niet schijnt te weten, of althans niet
genoeg beproefd te hebben.
Over 't algemeen vonden wij ook zeer lezenswaardige aanmerkingen en proeven,
om onze beste vruchten, niet alleen vroeger en grooter dan de gewone te verkrijgen,
maar ook om dezelve op den regten tijd te plukken, en bovenal de vruchtbaarheid
der boomen zelven te bevorderen. Wij moeten hiervan iets opgeven. Bij voorbeeld,
om ons vroege en groote vruchten te verschaffen, lezen wij (bl. 136.) ‘In 't voorjaar,
even voor dat de knoppen openbarsten, maakt men in die takken, welke met
vruchtoogen bezet zijn, eene handbreed van den stam af, twee sneden tot op het
hout, ongeveer een vierde duim van elkander, en schilt voorzigtiglijk den bast daaruit,
zoo dat zich een witte ring om den tak vertoont, welke geheel zonder schors is.
Vervolgens
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legt men een stuk mos, met aarde gevuld, daar om heen, en omwindt hetzelve met
bast van Moscovische Matten. Zulke takken, welke een duim dik, en ook nog dikker
mogen wezen, groeijen en bloeijen desniettegenstaande even welig voort, de
vruchten welke zij voortbrengen worden eenige weken vroeger rijp, en zijn wel een
vierde grooter dan die der overige takken.’ Omtrent het vruchten-plukken meldt hij
(bl. 421) ‘moet men ten opzigte van fijne tafelvruchten zekere regelen in het oog
houden, wier al of niet opvolging op derzelver smaak eenen zeer beslissenden
invloed hebben. Zij moeten, namelijk, een uur na zonne opgang geplukt worden,
als wanneer zij door de koelte van den nacht en door den dauw verkwikt zijn, terwijl
haar de felle hitte van den dag voor een groot gedeelte van haren geur berooft, en
zij op dat tijdstip geplukt wordende, denzelven nimmer weder erlangen, gelijk zulks
met meest alle planten het geval is. - Om zich hiervan te overtuigen, plukke men
slechts eene peer des morgens kort na zonne-opgang, en beware ze op eene koele
plaats; men plukke dan eene andere midden op den dag en wanneer de zon het
selst brandt, en proeve nu beiden na elkander, als wanneer men naauwelijks zal
kunnen gelooven, dat deze beide vruchten geheel onder dezelfde omstandigheden
gegroeid en rijp geworden, en slechts op verschillende uren van den dag geplukt
zijn.’
Veel is 'er geschreven en aan de hand gegeven, om de meerdere vruchtbaarheid
der boomen te bevorderen; en wie zou niet wenschen deswegens de best beproefde
middelen te kunnen aanwenden? en dan gelooven wij niet, dat men ergens beter,
dan bij onzen Schrijver, kan ter schole gaan. Zie hier met welk eene bondigheid hij
dit, omtrent de Hoogstammen, behandelt. ‘De onvruchtbaarheid daarvan kan men
(zegt hij bl. 183) op driederlei wijze onfeilbaar doen ophouden:
Het eerste middel is de lating. Vroeg in 't voorjaar, namelijk, snijdt men met de
punt van een mes op twee of drie plaatsen door den buitensten bast heen tot op
den binnensten groenen bast, en wel van de kroon af tot onder aan den stam:
moetende zulks aan de Noordzijde geschieden.
Het tweede middel bestaat daarin, dat men aan de takken, eene hand breed van
den stam af, den bast, ter breedte van een duim, afschille, zoo dat de geschilde
plaats zich als een witte ring vertoont. Dit moet insgelijks vroeg in 't voorjaar, en
vóór dat de sappen rijzen, geschieden.
Het derde middel, om een boom vruchtbaar te maken, is: dat men half Junij,
wanneer het zeer droog weêr is, den bast onder aan den stam, ter hoogte van een
voet, rondom afschilt; waarbij men echter het fijne vlies, hetgeen over het hout
uitgespreid is, niet moet kwetsen. Dit wordt jaar-
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lijks herhaald, en de boom wordt telkens een voet hooger geschild, tot dat men
eindelijk aan de takken komt. De geschilde plaats wordt altijd van zelve, vóór den
winter, weder met een jonge schors overtrokken, en de loofoogen veranderen in
vruchtoogen.
Men doet zulks in dier voege, dat men ter hoogte van één voet rondom eene
insnede maakt, vervolgens den bast van boven naar beneden in smalle strepels
verdeelt, en eindelijk dezelven één voor één voorzigtiglijk daar aftrekt.’
Ten slotte zullen wij hier nog bijvoegen een paar aanwijzingen of raadgevingen,
welke gewisselijk de aandacht onzer tuinliefhebberen verdienen, en voor welker
mededeeling zij ons zullen dankweten. Het eerste betreft de voorbehoedselen tegen
een nadeeligen regen in den bloeitijd. ‘Aanhoudende koude regens zijn (zegt hij)
op dat tijdstip zeer schadelijk; de bevruchting wordt daardoor vertraagd en verhinderd,
de bloesems verleppen, en het ongedierte heeft den tijd om zich in dezelve te
nestelen en de vrucht in haren oorsprong te vernielen.
Het beste middel, om de nadeelige gevolgen van dergelijke regens en van zware
mist in den bloeitijd te voorkomen, is, dat men de bloeijende boomen dagelijks
herhaalde reizen ter deeg schudt, ten einde de nattigheid daar afvalle. Ook bij goed
weêr is dit schudden niet kwaad, omdat het ongedierte daardoor verontrust, en
gedeeltelijk geweerd wordt.’
Het tweede behelst een raad om het schadelijke der Tuinslakken voor te komen
en te keer te gaan. Het is wel waar, deze vijand vertoont zich niet in zulk eene
verschrikkelijke gedaante, doch is daarom niettemin geschikt om ons eene menigte
van onheilen te berokkenen; en dan geldt ook hier de aanmerking van een Engelsch
Schrijver, dat wij oneindig meer verpligt zijn aan den man, die ons een' goeden raad
aan de hand geeft tegen een Muggensteek, dan tegen een Leeuwenbeet, naarmate
wij van den eersten meer te lijden, van den laatsten minder te vreezen hebben.
‘Om in de Moestuinen de Slakken te vangen (zegt hij bl. 472) is 'er een goed
middel. Men neemt 's avonds bosjes stroo, doopt dezeiven in water, en verspreidt
ze hier en daar: zoo dra de zon opgaat, kruipen de slakken liever onder deze natte
bosjes dan onder de drooge kluiten, en men behoeft ze dan slechts te verzamelen
en aan de Hoenders of Eenden voor te werpen.’
Wegens taal en stijl hebben wij bij dit Deel niets bijzonders aan te merken; alleen
omtrent de spelling meldt onze Schrijver, in de Voorrede: ‘dat hij in dit tweede Deel
eene andere spelling gebezigd heeft, als een gevolg (gelijk hij zegt) van de invoering
en vaststelling eener eenparige spelling,
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door het Hoogst gezag.’ Hierin zijn wij het met den Heere SERRURIER gansch niet
eens. Wij erkennen, zoo zeer als iemand, de hooge noodzakelijkheid, dat ook dit
eenmaal bij onze schoone taal op eenen vasten voet wierd gebragt, en dat ook deze
een' standaard van gelijkmatigheid mogt verkrijgen, die haar tot hiertoe bij zoo vele
anderen ontbrak, en die in 't vervolg onzen Schrijveren het grammatikale werk
oneindig zal verligten; doch wij hebben ook, aan den anderen kant, gelijkheid van
spelling in een en 't zelfde Werk, als een hoofdvereischte beschouwd, en tweederlei
spelling in het zelfde Boek komt ons in de daad voor als de figuur van iemand, die
van het hoofd tot den broekshand à l'anticque, en van daar tot het voetschoeisel
modern gekleed is.
Wij hopen en vertrouwen, dat dit Fruitkundig Woordenboek in ons Vaderland zoo
veel aanmoediging en Lezers zal vinden, dat welhaast eene nieuwe uitgave, met
de gewenschte bijvoegsels en vermeerderingen, zal noodig wezen; en dat dan onze
Schrijver, door ook het eerste Deel op die zelfde leest van spelling te schoeijen, dit
wanstaltige zal wegnemen.

Volledig Leerstelsel van kunstmatige Ligchaams-oefeningen, eene
Bijdrage tot de Opvoeding der Jeugd, gevolgd naar het
Hoogduitsch van J.C.F. Gutsmuths, Hofraad, en Leeraar op de
Kweekschole van den Heere salzmann, te Schnepfenthal, door
Jan Van Geuns, A.L.M. Phil. Doct. Predikant bij de Doopsgezinden
te Leijden, enz. Iste Deel. Met Platen. Te Leijden en Haarlem, bij
Du Mortier en Loosjes, 1806. In gr. 8vo. Behalven de Voorberigten,
322 bl.
Alvoorens wij onze Leezers nader bekend maaken met dit aangekondigd Werk,
zullen wij een woord zeggen van deszelfs Vertaaler en diens Voorberigt. De Eerw.
J. VAN GEUNS, hoewel niet opgeleid of geplaatst in het zelfde Beroep en geleerde
bezigheden, als zijn beroemde Vader, de Arts en Hoogleeraar M. VAN GEUNS, doet
zich nogtans bij deezen aan ons voor, als bevriend met de Vaderlijke
Letteroefeningen, en daarvan niet geheellijk afgeweeken. Van laatstgenoemden
herinnert men zich een aantal Academische Redevoeringen, en de laatere uitgave
(1801) zijner Staatkundige handhaving van der Ingezetenen gezondheid en leven:
waardoor zich inzonderheid deeze, thans hoogbejaarde, Schrijver bij veelen los en
goedkeuring verwerven mogt. En nu betuigt ons de Zoon, bezield door gelijken ijver
en menschlievende bedoeling: ‘Reeds lange was ik, bij mijzelven, overtuigd, dat
men, bij al het goede en heilzame, 't welk 'er in onze dagen, over opvoeding en
onderwijs, geschreven wordt, te
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veel uit het oog verliest, dat kinderen ook ligchamen hebben, dat die ligchamen,
niet alleen voor gezondheid, maar ook voor sterkte en volmaking vatbaar zijn, en
dat dit laatste, grootelijks, invloed heeft, of ten minste hebben kan, mede op de
vorming van verstand en hart.’ Volmondig stemmen wij deeze tastbaare waarheid
toe; en wie onzer Leezeren, dien het vooroordeel, en de smaak, of liever de
dwaasheid, onzer tijden niet geheel verblindt, zal dezelve niet, schoon mogelijk met
eenen blos van schaamte en zelfsbeschuldiging, erkennen moeten? Wij wenschen
dus het Vaderland daarmede geluk, dat onze VAN GEUNS, niet zonder eenen wenk
en aanspooring van zijnen hooggeachten Vader, de vertaaling van het
oorsprongelijke Werk van GUTSMUTHS ondernomen heeft; daar zeker geen ander
Leerboek voor de Ligchaams-oefeningen der Jeugd in onze moedertaal, geen beter
ook elders, zo ver wij weeten, voorhanden is. In den beginne vond de Leeraar, tot
deezen zijnen arbeid in tusschenuuren, eenen vermogenden spoorslag in de
streelende hoop dat hij van daar eenig nut zou mogen gaderen voor de opvoeding
van zijn eigen zesjaarig Zoontje. Maar de dood van dit geliefde en eenige pand der
ouderlijke tederheid nam eenslags dat streelend uitzicht weg, verbitterde de
aangevangen taak, en belettede eigenaardig, dat 's Mans Rede, niet dan met moeite,
en nadat de eerste indruk des leeds door tijdsverloop verzacht was, over den
treurigen hartstogt de zegepraal behaalen konde. Ten laatsten evenwel overwon
de bedoeling, om werkzaam te zijn ten algemeenen nutte, alle de zwaarigheden bij
den regtschapen Leeraar en Christen; en, zo anders zijne vertaaling, of arbeid, aan
dit Werk van GUTSMUTHS besteed, eenige toegeevendheid in de beoordeeling
vereischte, wij zouden dezelve verschuldigd zijn aan zulk een bedwang van Vaderlijke
grievenis, als zich de Eerw. VAN GEUNS bij deeze taak moest opleggen. Daarlaatende
het betoog der nuttigheid en noodzaakelijkheid van kunstmaatige
Ligchaamsoefeningen, dewijl dit stuk door zijnen Schrijver voldongen wierd, heeft
zich de Vertaaler met rede bepaald, om deswege de woorden en het gezag der
oudere en laatere Wijsbegeerte in te roepen en aan te voeren. Dus vinden wij hier
de plaatzen uit PLATO, LWCIANUS, PLAUTUS, CICERO, SENECA, andere Grieken en
Romeinen van naam, en voorts het oordeel van beroemde Geneesheeren,
inzonderheid ook dat van GELLERT, REINHARD, en verdere geachte Mannen, wel ter
snede bijgebragt. Verders, om de mogelijkheid der voordeelen, van gezegde
ligchaamsoefeningen te wachten, in eens buiten kijf te stellen, vergast ons de
Vertaaler op een berigt wegens de Schoole van SALZMAN te Schnepfenthal, 3 uuren
van Gotha, in Thuringen, opgerigt, bij welke GUTSMUTHS reeds zedert jaaren
onderwijst in het bedoelde vak der Opvoedinge. Deeze uitlokkende schetze,
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verslag doende van de bekoorlijke ligging van het gefticht, van de begaafdheid des
Heeren SALZMAN en andere bij ons minder bekende Leermeesters, van de
voortreffelijke orde en wijze inrigtingen der Kweekschoole, maar vooral van de blijde
welvaart, vlugheid en krachten der Jeugd, zich na ernstiger bezigheid verlustigende
in menigerlei onschuldig en doeltreffend spel, wierd overgenomen uit een
Hoogduitsch berigt van een' der Leermeesteren; doch zal voorzeker hier te lande
meerdere aandacht en geloof verdienen, wegens het onzijdiger getuigenis van twee
oordeelkundige Mannen, den Hoogleeraar VAN BEEK CALKOEN en den Eerw. RUSBURG,
door wien, op hunne Duitsche reizen, de Schoole bezocht, en daarvan gunstig
verslag aan hunnen Vriend, den geachten Vertaaler, is medegedeeld.
Tot verdere aanprijzing, eindelijk, van het Werk, dat voor ons ligt, beroept zich de
Eerw. VAN GEUNS op het onthaal, dat dit Geschrift ontvangen heeft bij onze Nabuuren,
en in de meest beschaafde oorden van Europa. Want, naar eene vroegere uitgave,
is hetzelve reeds in het Fransch, Engelsch en Deensch vertaald, en ziet daarvan
eene tweede, door onzen Landgenoot gevolgd, zedert 1804, in Duitschland het licht;
terwijl, dat meer beslissend gekeurd zal worden, behalven HUFELAND en Recensenten,
de vermaarde NIEMEIJER en REINHARD deezen arbeid van GUTSMUTHS met hoogen
lof vereerd hebben. Indien wij derhalven gewoon waren te zeer bij anderen op te
zien of ons geheel te verlaaten op het gevoelen zelfs van meest vermaarde
Geleerden, of zo wij achteden dat onze Landgenooten zich daarmede vergenoegen
zouden, mogten wij thans de pen nederleggen en ons eigen oordeel doen zwijgen
na deeze gezaghebbende goedkeuring van Uitheemschen. Maar de Vertaaler zelve,
wij betuigen hem des onzen dank, heeft het oorsprongelijke niet overgebragt, gelijk
hij dat vond. Tot verbetering van den stiljl veroorlofde hij zich, vooral in de eerste
Hoofddeelen, zekere verzachtingen, waardoor het zwellende en overgedreevene
getemperd wierd. Voorts besnoeide hij, wat zijns inziens wijdloopig was voorgesteld,
en lichtede hij de beschrijvingen toe, die hem minder duidelijk scheenen. Tot
aanvulling, eindelijk, bediende hij zich van een gelijksoortig Hoogduitsch Werk des
Heeren G.U.A. VIETH; ja smolt hij hetzelve derwijze met dat van GUTSMUTHS in, dat
uit die beiden één geheel wierd zamengesteld, waarvan het laatste doorgaans de
grondstof bleef, en niet dan op de aangeweezene plaatzen door invulsel uit het
eerstgenoenide van nabuurig gehalte is afgewisseld. Aangemoedigd door dit
voorbeeld eener oordeelkundige bewerking, durven wij dan ook met bescheiden
vrijmoedigheid onze taak, omtrent dit stuk, gelijk het in onze handen komt,
voortzetten; nadat wij den kundigen VAN GEUNS, in het voor-
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bijgaan, zo wegens deszelfs verstandige Aanteekeningen in dit Deel onder den
Tekst geplaatst, als wegens zijne taalkundige kieschheid in deeze zijne Overzetting,
(*)
gepreezen hebben . Want waarlijk te dikwerf wordt onze rijke en bevallige
moederspraak door de onkunde en overhaasting van behoeftige Vertaalers
verwrongen en verbasterd, dat wij het tegendeel niet met een zeker genoegen en
lof vermelden zouden. Maar ter zaake. Hoe vreemd misschien de dus genoemde
fatsoenlijke en in waarheid overbeschaafde wereld moge opzien tegen den titel en
inhoud van dit Werk, en wat de ijdele nieuwsgierigheid van deezen of genen, tot
eigen onderzoek te traagen, Leezer welligt van ons verlangen zoude, wij zien geene
rede om onzen Schrijver stap voor stap te volgen in zijne belangrijke en met eene
schroomvallige naauwkeurigheid uitgewerkte redekavelingen, nog minder in de
ontwikkeling en voordragt van zijn volledig Leerstelsel, waarvan nu het Iste Deel is
uitgegeeven, en het IIde of laatste ten bekwaamen tijde volgen zal, ten ware de
Vertaaler, zo als wij hoopen, genoeg aanmoediging vinden mogt bij zijne
Landgenooten, om 'er, als een derde, bij te voegen een ander Werk des Schrijvers,
over de Spelen der Jeugd tot oefening en versterking van Ligchaam en Geest
ingerigt. Trouwens hoe gaarne wij wenschen mogten eenig voldoend en duidelijk
verslag te doen van de kunstmaatige Ligchaamsoefeningen door GUTSMUTHS
aangepreezen, wij zouden hiervan moeten afzien, omdat derzelver beschrijving
moeielijk te verstaan is zonder behulp van Plaaten, gelijk 'er een zestal achter dit
Deel gevonden wordt met 27 siguuren of beelden, tot opheldering dienende. Maar,
alvoorens de Heer GUTSMUTHS aanvangt met zijn Leerstelsel te ontwikkelen en voor
te draagen, heeft hij dat in VII Hoofddeelen over het algemeen willen doen kennen,
beredeneerd en aangepreezen; waarvan ziet hier den voornaamen en waarlijk
gewigtigen inhoud, in een kort begrip verzameld.
H. I. Kunstmaatige ligchaamsoefening, gelijk dezelve onder beschaafde Volkeren,
en ondergeschikt aan meer verheven bezigheid, in eene verstandige opvoeding
mag worden ingevlochten, heeft bepaaldelijk ten doel, het bevorderen eener
duurzaame gezondheid, het harden en sterken des ligchaams, en het scherpen der
zintuigen tot juistheid van waarneeming;

(*)

De Vertaaler zelve erkent, dat 'er misschien hier of ginds drukfouten in dit Werk zijn
overgebleeven; die hij niet goedvond op eene lijst te brengen. Wij hebben ook weinige
opmerkenswaardige aangetroffen, en oordeelen geene andere hier te moeten aanteekenen,
dan die op bl. 134, waar Pelopones voor Peloponnesus, en bedevaarten als werkwoord, in
stede van bedevaarten doen, geleezen wordt.
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voorts, om de noodige vaardigheid, vlugheid of buigzaamheid van lijf en leden daar
te stellen, en aan den mensch eene schoone, rustige en welgevormde gedaante
en houding te geeven.
H. II. De ondervinding leert, hoezeer de kinderen der natuur ten deezen uitsteeken
boven de Europeaanen, zonder dat echter de ongeoefende zielsvermogens van de
eersten gezegd mogen worden niet te staan in eene gelukkige overeenstemming
met hunne forsche en manlijke ligchaamen; terwijl het omgekeerde plaats heeft
onder eene versijnde opvoeding; van waar dus de noodzaakelijkheid valt af te leiden
eener meerdere oefening van het jeugdige lijf en leden.
H. III. Bij eene nadere beschouwing van den mensch, die bestaat uit ziel en
ligchaam, krijgt deeze redekaveling meer klem, en blijkt de waarheid, dat men, om
onze geheele natuur tot den hoogsten trap te volmaaken, het een en ander deel
niet behoore te veronachtzaamen.
H. IV. Maar de toestand der beschaafde Maatschappijen, zo als dezelve daadelijk
is, en bovenal de gevolgen eener versijnde levenswijze, voldingen middagklaar de
verwaarloozing van kunstmaatige ligchaamsoefeningen. De houten, logge en
boersche, maar grove gestalte van onze landbouwers, gravers en daglooners, al
vroeg en dikwerf te rasch aan zwaaren arbeid gewend, verraadt duidelijk, dat alleen
hunne spieren ten deele in werking gebragt, de overigen bij mangel van oefening
verzwakt zijn, en het hun alzo aan vlugheid of handigheid, en moed bij gevaaren,
ja ook aan schoonheid van ligchaam ontbreeke. Handwerkers en ambachtslieden
komen over het algemeen nader aan het beeld van volkomenheid, dat zich de
Schrijver voorstelt te vormen. Dan ten meesten wijken zij 'er van af, die een zittend
leven leiden, of zoonen der weelde en ledigheid zijn. Hunne kleur, wankele
gezondheid, magteloosheid en zenuwkwaalen, hunne zwaarmoedigheid en zwakheid
van geest, hunne overhelling tot dweeperij en een gemakkelijk leven, welk alles
GUTSMUTHS in het breede en keurig ontvouwt, getuigen spreekende, hoezeer hun
ligchaam kwijne aan gebrek van dat ander hoogstnoodig voedsel, welk de beweeging
is of aanbrengt.
H. V. Intusschen de gewoone middelen, waarvan men zich hiertegen in meest
alle Landen bedient, zijn, bij aandachtige overweeging, ontoereikende om gezegde
kwaad te weeren. Steeds geraaken nuttige oefeningen des ligchaams en spelen
meer en meer in onbruik, hecht men daaraan een denkbeeld van scltande, tuurt
men ter uitspanning op bont gevlekte en voor de zeden gevaarlijke kaarten, vergeet
men zich in schouwburgen en operaas, die weinig ingerigt zijn ten behoeve van
eene wellustige jeugd, en zoude nog al het dansen de meeste aandacht in deezen
verdienen. ‘Zekerlijk,’
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zegt de Heer GUTSMUTHS, ‘is dit eene voortreffelijke oefening, wanneer men 'er al
het voor de eerbaarheid gevaarlijke van wilde afzonderen, zich bepaaldelijk op het
kunstmatige, schoone en edele toelag, niet enkel den nacht 'er toe te baat nam, en
teedere, aan geene sterke beweging gewone, gestellen, niet zoo geweldig, als
doorgaans het geval is, zich liet vermoeijen en in het zweet dansen. Duitsche,
Fransche en sommige Russische dansen zijn dan nog wel, uit dit oogpunt
beschouwd, de besten,’ - en wil de Vertaaler, in eene noot, vooral de menuet en de
hornpijp niet vergeten hebben: terwijl Rec. zich veroorloft bij deezen het wulpsche
en verschrikkelijk gierend walssen op het sterkste te wraaken. - ‘De jagt en
krijgsoefening,’ vervolgt de Schrijver, ‘kunnen van geene algemeene nuttigheid zijn.’
- Terwijl andere, hoe goede maatregelen, voor de gezondheid der Jeugd tot hiertoe
op de Schoolen genomen, te kort schieten voor het bedoelde einde.
H. VI. Dus komt dan de Heer GUTSMUTHS terug tot zijne kunstmaatige
ligchaamsoefeningen, en het aantoonen van het bepaald uitwerksel en nut, dat
dezelve voortbrengen kunnen en belooven. Hij wil naamelijk, om dit kortelijk te
zeggen, door vereenigde beschaaving van ligchaam en geest, en de geheele
oefening vooral van ons stoffelijk deel, den mensch opvoeren tot de hoogstmogelijke
voortreffelijkheid, tot die overeenstemming (harmonie) van beiderleie onze redelijke
en stoffelijke beginselen, waaraan en PLATO en ROUSSEAU gedacht hebben. Het
jammert ons, dat wij in dit belangrijk stuk het betoog van GUTSMUTHS niet kunnen
volgen; door ruggezicht op het I Hoofdd. vorme men zich eene, hoe flaauwe, schetze
van het beloop deezer redekavelingen, of liever men zie dezelve na bij den Leeraar,
tot welken wij onze Leezers moeten verwijzen. Wij vergenoegen ons, ten teken van
het belangrijke zijner Verhandelingen, met deeze proeve aan te voeren. - ‘Men
oefene dan niet alleen de ziel en de verstandelijke vermogens, maar ook het
ligchaam, en men zal op die wijze, niet alleen de zedelijkheid in het algemeen
bevorderen, maar ook het te vroeg en verkeerd ontwikkelen der drift tot de andere
sexe, op de best mogelijke wijze, tegengaan.’ Dit is de weg,’ zegt de Heer VIETH,
‘dien de natuur zelve voorschrijft, en die oneindig veel beter het gewenschte doel
zal doen bereiken, dan het afschaffen van broeken, infibulatie en de uitgezochtste
vermaningen. Bij het bestendig zitten worden bepaaldelijk die deelen van het ligcha
am te veel gebroeid, en dus ook geprikkeld, waardoor als dan, bij het opgroeijen,
de vochten hier te veel na (naar) toe vloeijen. Worden, daarentegen, de krachten,
op eene andere wijze, aangewent(d); zoo is de toevloed naar deze deelen minder
sterk. Welk een heerlijk, geheel na-
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tuurlijk middel geven alzoo de kunstmatige ligchaamsoefeningen om jonge knapen
voor geheimen wellust te bewaren, waarover men, in onze dagen, zoo veel
geschreven, ik mogt haast zeggen, geschreeuwd heeft! Laat de jonge mensch,
vooral in de jaren, als zich de nu bedoelde driften beginnen te ontwikkelen, over
dag, zich moede loopen, springen, worstelen, voltigeeren, enz. de voor dezen dag
vermoeide natuur zal geene uitwegen zoeken. Zinkt hij als dan, des avonds,
vermoeid, na een sober avondeten, op zijne harde, ligt gedekte, legerstede ter
neder; zoo zal de slaap hem overvallen, eer hij aan iets anders denken kan.’ enz.
Want wij moeten nu afbreeken, om te zeggen, dat de Schrijver, in
H. VII, zijn ontwerp nader aandringt, door op te merken, hoe men wel de Grieken
en Romeinen leest, hunne Schrijvers drukt, herdrukt en verbetert, maar niets daaruit
tot oefening en vorming van het ligchaam schijnt te willen ontleenen. GUTSMUTHS,
daarentegen, voldingt de mogelijkheid, om hun, ten minsten zo veel noodig, na te
volgen, en wil, op het spoor van eenen FRANK en anderen, dat men, achterlaatende
het meer gevaarlijke der alonde spelen, onder een goed toezicht en geregeld
onderwijs, ook het belang der Jeugd ten deezen zal ter hand neemen; terwijl hij
voorts eene en andere tegenbedenking op zijne leer en voorgeslaagene oefeningen
verstandiglijk poogt uit den weg te ruimen. Het verdient in het algemeen geen twijfel,
dat de bewijsredenen en het betoog van GUTSMUTHS onwederleggelijk en van de
uiterste aangelegenheid te achten zijn; waarom wij ook geene zwaarigheid maaken,
dit Boek, en de meeste daarin beschreevene oefeningen, inzonderheid de meest
aanzienlijken, den Krijgsstand, en met naame op de Kostschoolen, ja zelfs aan de
Academien in ons Vaderland, ten sterksten aan te prijzen: dan toch wij voeden
eenigen schroom, of niet de bedenking eener meerdere verwildering van de Jeugd,
door zulke oefeningen gehard, van den Schrijver te ligt gesteld worde, en of hij niet,
ingenomen met zijn stokpaardje, het nut van zijne wijze van opvoeden eenigzins
overdrijve; alzo wij het bezwaarlijk achten, dat, en de Jeugd, en de Onderwijzers,
die maate zullen weeten te houden, of te raamen, die, toereikende tot de volmaaking
des ligchaams, echter niet hinderlijk zijn zal aan die van den geest. Want bij ons is
het uitgemaakt, dat de onderstelde voortreffelijkheid of harmonie des menschen,
waarop de Heer GUTSMUTHS, in navolging van andere Wijsgeeren, toelegt, kwalijk
meer dan eene harssenschim is, die, wegens de bepaaldheid onzer vermogens,
en het strijdige der beginselen onzer natuure, nimmer bereikt zal kunnen worden.
Zo lange wij des hoofd voor hoofd niet voor alles geschikt zijn, moet gewis ook de
ligchaamelijke opvoeding geenzins op ééne leest geschoeid
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worden, indien de Jongeling tot eenen Leeraar van den Godsdienst of Krijgsheld,
tot eenen Zeevaarende of Landbouwer, tot eenen Geleerde en Handelaar, dan wel
voor een werkzaam beroep en ambacht, zal worden aangelegd en bekwaam
gemaakt. Maar genoeg hiervan in het voorbijgaan; wij zoeken toch niet het minste
den invloed tegen te werken van een Boek, dat wij voor veelen zeer gewigtig keuren,
en roemen; en dat ons niet minder zou behaagen, wanneer de kundige Vertaaler,
die erkent hetzelve hier en daar bekort te hebben, nog meer de wijdloopigheid der
Hoogduitsche penne besnoeid, alle herhaalingen weggebragt, en dus de voordragt,
in de VII eerste Hoofddeelen althans, bondiger ineengewerkt had. Met
H. VIII begint eigenlijk de Schrijver zijn volledig Leerstelsel van kunstmatige
Ligchaamsoefeningen, door eene opgave te doen der noodige inrigtingen,
grondtrekken, en verdeeling dier oefeningen. Vervolgens handelt hij, telkens met
aanwijzing der beste leerwijze, voorbereidselen en voorzichtigheidsregelen, in H.
IX, over het gaan en loopen; in H. X, over het springen, alleen met de onderste
ledematen, zo in de hoogte als in de verte en naar beneden, het zij met of zonder
toeloop. In H. XI spreekt hij van het springen met behulp der bovenste ledematen,
en onderwijst in het breede omtrent het voltigeeren of paard-springen; gewaagende
daarna van de tafel- en balk-sprongen, alsmede van den Gezelschaps-sprong of
Bokje-over; en leerende eindelijk, hoe men in het polsspringen, op de onderscheiden
wijzen, in de hoogte, in de verte, en naar beneden, met of zonder toeloop, zich te
oefenen en te bestuuren hebbe. Het XII of laatste Hoofddeel besluit met eenige
lessen over het tillen, dragen, de rugoefening, trekken, duwen of stooten, als
voorbereidselen tot de Worstelkunst. Wegens het nuttige, noodzaakelijke, of
bedenkelijke en ook misschien gevaarlijke van eene of andere deezer oefeningen,
willen wij ons niet tot Regters opwerpen. Wij moeten echter regt doen wedervaaren
van het naauwkeurige en volledige van des Schrijvers Leerstelsel, en in aanmerking
neemen, dat hier alleen oefeningen vermeld worden voor eene beschaafde Jeugd.
Wij zouden slegts verlangen, dat (H. X) iets gezegd ware nopeus het uitspringen
uit voortgetrokken jaagschuiten of van hollende rijtuigen, dat voor den ongeoefenden
dikwerf zo treurigen uitslag neemt. Wij wilden ten laatsten nog wel onzen Schrijver,
als Leermeester, en zijn onderrigt, uit een of ander staal, aan onze Leezers doen
kennen; maar reeds hebben wij ons met hem zo lange opgehouden, dat wij liever
zulks uitstellen tot de uitgave van het IIde Deel.
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Dichterlijk Tafereel der Stad Leijden, in den avond en nacht van
den 12den van Louwmaand 1807. Door Mr. R.H. Arntzenius.
Uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, in
den Hage, onder de Zinspreuk: Diligentia. In den Haag, bij de
Gebroeders van Cleef. 1807. In gr. 8vo. 23 Bl.
Een dichterlijk tafereel, indedaad van eenen Dichter, met algemeene toejuiching
door eene zeer geachte Maatschappij aangehoord, op verzoek van derzelver
Bestuurders uitgegeven, en almede ten behoeve van Leiden gedrukt. Dit alles is
eene zoo sterke aanbeveling, dat wij 'er niets willen bijvoegen. Die eenigen smaak
voor poëzij heeft, maakte zich dit stuk reeds eigen, en voorzeker niemand vond zich
te leur gesteld. Wij zijn slechts verlegen, welke coupfetten wij, zo voor hun, wien
hetzelve nog niet onder de oogen kwam, als vooral ook tot sieraad onzer
Letteroefeningen, willen uitklezen. En toch geven wij gaarne eene kleine proeve;
welaan, de volgende verzen moeten ieder voldoen:
Maar! hoe die oogen af te wenden,
Dat puin te onttrekken aan 't gezicht,
Den zetel van zo wreede ellenden,
Waar onder zo veel jammers ligt?
Bluscht! bluscht de vlammen, Leijdenaren!
Die 't duister pogen op te klaren;
Wier gloed u al uw leed vertoont.
Toledo's schim zweeft in uw muren,
En dartelt, grijnzend, door de vuren,
Omdat in Leijden wanhoop woont.
Neen, Burgers! ziet met starende oogen,
Waar niet een enk'le traan in blinkt,
Het overschot van uw vermogen,
Waarop de bouwval nederzinkt.
Licht zult gij daar uw kroost en vrinden,
Uw vrouwen en uw vad'ren, vinden.
En zo veel gouds, als nodig is,
Om met een zachter aard te dekken
Die dooden, die geen schatten wekken,
En 't geld voor hun begravenis!
Daar zwerft ge, rondom uwen koning,
Op de ingestorte daken rohd:
Op gevels van der oud'ren woning,
Waar ge éénmaal 't heil des levens vondt.
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Nu ziet, meêdogend, de een op d'ander:
Nu treurt ge, nu beklaagt ge elkander,
Thans even arm! en even rijk!
En naakt, als bij uw komst in 't leven,
Zijt ge, in 't geen u is bij-gebleven,
Als scheps'len Gods, elkaêr gelijk.
Ach! als ik dáár den vorst zie weenen,
Met den berooidsten onderdaan,
En, op dien eigen duin van stenen,
Den adel en 't gebrek zie staan;
Als dáár, vergetend rang en standen,
Zij allen saam, op voet en handen,
Rond klout'ren, in de duisternis;
Als dan hun naam mij klinkt in de ooren, Dan vraag ik, in mij zelv' verloren,
Wat menschelijke grootheid is.

Lierzang, aan Leijdens Burgerij, bij gelegenheid van den
verschrikkelijken ramp binnen Leijden voorgevallen, door het
springen van een schip, met kruid beladen, enz. Te Amsterdam,
bij P.J. Uijlenbroek. In gr. 8vo. 34 Bl.
Ook aan dezen Zang ontzeggen wij alle dichterlijke waarde niet; en ofschoon wij
het met den maker, ANTHONIUS JUSTUS ZUBLI, volkomen eens zijn, dat het goede
hart in hetzelve het voornaamste is, zo zijn toch verscheidene brokken schoon en
dichterlijk. Het zijn drie Zangen, hoewel de titel 'er maar eenen noemt. De eerste
teekent het ongeluk; de tweede roemt den Koning, zijne weldadigheid, die der Natie,
en zingt het uitzicht van Leiden op herstel; ten slotte echter wordt het onherstelbaar
verlies door den dood van zo velen opgehaald; en dit maakt den overgang tot den
derden Zang, die den troost van den Godsdienst vermeldt. Tot een staal geven wij
uit den tweeden Zang, wat de Dichter voor Leiden vooruitziet; en deze regels zijn
voorzeker de minsten niet:
Ja, Leijdens rampspoed is geleên,
Uw spintuig zal tot schrik van Elbe en Oder knorren,
Uw weefgetouwen, als voorheen,
Tot spijt van Schot en Ier en Brit en Noorman, snorren.
Uw verfkuip zal, uit uwen wal,
Op 't schoonst uw droogveld weer door kleur bij kleur schakeren;
Uw zaai-, uw grein-, uw laken-hal,
Bezwangerd van uw vlijt, uw winkels weer stofferen.
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's Lands krijgsman, noch 's lands vloteling,
Ja, zelfs uw koning, zal voortaan geen eerkleed dragen,
Noch siersel aan den heldenkling,
Dan 't geen uw spoel heeft in uw scheering ingeslagen.
Hoe vreeslijk zal dit grootsch besluit
Het nijdig Albion, Germanje, in de ooren klinken!
Zoo wordt uw rampspoeds stroom gestuit.
Zij zullen op hun beurt als gij in armoe zinken.
Ja, zo des konings doel gelukt,
Verheft gij u eerlang in Hollands steden orden.
Dan ziet de Brit, alom gedrukt,
't Verarmde Leijden ras 't verrijkte Londen worden.

Ras? eerlang? - zo zingt de Dichter; maar evenwel, vreezen wij, zal het een hard
hoofd zijn, dat dit nog beleeft!

Aan Louis Napoleon. Lierzang, in de gewone Vergadering van de
Dichtkundige Maatschappij, Kunstliefde spaart geen Vlijt,
uitgesproken door Mr. P.R. Feith. In 's Hage, bij Vosmaer en Zonen.
1807. In gr. 8vo. 5 Bl.
Een loflied op onzen Koning, wiens weldadigheid echter hier eeniglijk geroemd
wordt. In meer dan een opzigt zal deze Lierzang bijval vinden.
Ik zoek geen' Vorst ten troon verheven,
Wiens hand den heilgen schepter zwaait,
De hulde van een hart te geven,
Dat naar 't belang der tijden draait;
'k Ben een Bataaf, - een vrijgeboren, - enz.

Doch kiezen wij een ander couplet ter proeve. De Dichter brengt Pallas bij het tooneel
der verwoesting:
Minerva, met uw leed bewogen,
Zag troostloos op dien puinhoop neêr,
Zij sprak met tranen in hare oogen:
‘Hier stond een tempel mij ter eer!
Wat Godheid dorst zijn slooping wagen!’ Zij hield haar' blik op Mars geslagen.
Mars was onschuldig aan dien val! Hij sprak: - ‘Zou ik uw glorie schenden,
'k Wil u mijn' eigen' Broeder zenden,
Die 't Heiligdom herstellen zal!’
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In den eersten opslag schijnt hier de vinding aardig; dan bij een weinig nadenken
vervalt dit aardige geheel en al. Des Dichters bedoeling valt iedereen' in het oog;
maar het compliment is zoo fraai niet, als het wel schijnt: die broeder moest immers
noch opwekking noch zending behoeven? en behoefde die in de daad ook niet. Ook
is de anachronismus te stootend; Mars had dan liever moeten zeggen: ‘zo ik uw
heiligdom had willen verwoesten, dan had ik u mijnen broeder niet gezonden, die
nu reeds bij de hand, en daadlijk de trooster en hersteller is.’ Het hindert ook, dat
men zich zodanig eenen broeder van Mars uit de oude Fabelleer niet herinnert; wij
weten dus niet, bij wien de bedoelde hooge persoon hier vergeleken wordt.
Daarenboven, als men dan de toepassing maken moet, (en zonder die beteekent
geheel het gezegde niets) zo werd de bedoelde Broeder van Mars niet uit eigene
beweging gezonden, maar eeniglijk op een ernstig en plegtig verzoek, hetwelk door
nog zeer wel bekende, aanzienlijke Mannen verrigt werd; dit aanzoek nu wordt hier
in een beklag van Minerva, de Godin der Wijsheid, veranderd; dan de geschiedenis
ligt nog te versch in het geheugen, dan dat men zodanig eene afwijking van de
waarheid, zelfs in een dichtstuk, met genoegen lezen kan. Geheel deze speling is
dus valsch vernuft.

Gedachten aan Leiden in lijden: door J. van Os. In 's Haage, bij
Vosmaer en Zoonen. 1807. In gr. 8vo. 6 Bl.
De woordspeling op den titel is van geheel dit vers nog wel het vernuftigste; en,
gelijk bij den gang zijner denkbeelden, zoo bindt zich de Dichter ook bij de versmaat,
naar het ons voorkomt, aan regel noch orde; zoodat dit liedeke, als men het zingen
wil, op eene geheel nieuwe voois zal gaan. Ziet hier eene proeve:
Waar waart ge, ô! stille rust van 't leeven,
Waar waart ge, ô vriendlijke avondstond?
Vlood gij naar elders heên? en liet ons aaklig zuchten
Bij eenen donderenden mond?....

Een weinig verder:
Voorzichtigheid, dat ze ons bestuure,
Bij 't Godgeheiligde gebed;
De roekloosheid doet ons slechts zinken,
Zoo God niet redt.
Wat zegt ze? olie in de lampen!
De Heer koomt onverwacht!
Hou heilgen olie in uw lampen,
In allen nacht:
De Heer koomt onverwacht.
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Leijdens Ramp herdacht, in de gewoone Vergadering van de
Dichtkundige Maatschappij, in 's Haage, onder de spreuk:
Kunstliefde spaart geen vlijt, door Mr. T. van Limburg. In 's Haage,
bij Vosmaer en Zoonen. 1807. In gr. 8vo. 7 Bl.
Dit stukje kenmerkt wel juist den grootsten meester niet, maar men leest het toch
met genoegen; het beschrijft de ramp, en geeft godsdienstigen troost.

Ter gedachtenis voor Leijden, 12 Januarij, 1807. Te Hoorn, bij J.
Breebaart. 1807. In gr. 8vo. 31 Bl.
Een uitvoerig stuk, voor het grootste gedeelte eenvoudig schoon en dichterlijk;
enkele coupletten evenwel kon men missen, en door eene aanmerkelijke bekorting
had het dichtstuk in waarde gewonnen. Deels is het onderwerp de algemeene ramp,
deels het treurig verlies der vriendschap. Mevrouw BENNET was de vriendin van de
Dichteres, die zich A.M.M. noemt. Van hier het rouwbeklag en de klaag- en
troost-toonen voor den echtgenoot zo wel als voor de vriendschap. Zuiver
godsdienstig gevoel prijst deze Zangen vooral ook aan. Dusverre spraken wij van
het eerste uitvoerige stuk. Van het daar achter gevoegde kleinere, geteekend
F.v.H....... oud 12 jaar, zeggen wij alleen maar, dat het voor zo klein een jongen of
zo klein een meisje waarlijk al wel zo is! - Mama of Papa heeft het immers niet
nagezien?

Tweeklank op de ijslijke verwoesting de Stad Leijden bejegend.
Geteekend T. Leidensis, en gedrukt bij J. van Thoir. In gr. 8vo. 1
Bl.
Met dit stukje is niemand bekocht; men leest het in een oogenblik, dus eer men het
nog koopt, en weet dus vooraf dat het niets beduidt. Men geeft eenvoudig een
aalmoes.

Zoo gaat het in de Wereld. Door August Lafontaine. IIIde Deel. Met
Plaaten. Te Amsterdam, bij J. Allart. 1806. In gr. 8vo. 360 Bl.
Het vervolg en slot der Geschiedenis van Eduard en Margaretha, of de spiegel des
menschelijken levens. Reeds bij
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het vorig Deel zagen wij het moeilijke in, om eenig denkbeeld te geven van den loop
des verhaals, ten zij wij ons bestek zeer ver wilden te buiten gaan; wij stipten enkel
eene en andere hoofdbijzonderheid aan, en gaven onze gedachte te kennen, dat
het volgend Deel ieder bezwaar wel zou opruimen. In deze hoop zijn wij ook niet te
leur gesteld; alles wordt opgehelderd en krijgt eene zeer gelukkige wending; ieder
der gelieven gaat het naar wensch; zelfs komt het ongelukkige DOORTJE weder te
voorschijn, is eene gelukkige moeder, en beleeft nog schoone dagen. De
ondeugende krijgt loon naar werken. Eeniglijk smart het ons, dat de Heer LODEWIJK
VAN MEURS zo uit pure liefde den geest geeft; dan dit kon niet wel anders, daar het
schoone LOTJE toch maar éénen man te gelijk kon huwen, en, zodra zij de onschuld
van haren vroegeren geliefden erkende, natuurlijk ten zijnen behoeve over hare
hand beschikken moest. Jammer intusschen dat de brave man zich nu met geene
kinderlijke liefde en eerbied vergenoegen kon; jammer van den edelen man, wiens
geheele geschiedenis naar waarheid in dezen eenen regel te lezen is: Hij deed
nimmer eene levende ziel het geringste leed. Zijne asch moge in vrede rusten, en
dat hij vele naarvolgers had! Wij stemmen het zijnen braven broeder van harte toe,
als hij zegt: ‘De aarde zou een paradijs en geen pijnkamer, een hemel en geene
hel zijn, indien men op de helft der grafzerken’ (naar waarheid) uw opschrift schrijven
kon,’ ('s mans bediende, de brave JACOB, had voor zijnen overledenen Heer dit
grafschrift vervaardigd,) ‘slechts op een derde gedeelte, als ik wel indenk hoe wij
menschen bestaan; een vierde gedeelte zelfs zoude nog zeer veel zijn: - hoe meer
ik nadenk, hoe minder graszerken ik vind, welke dit opschrift verdienen. - Goede
God! hoe dikwijls, hoe aanhoudend zoude de vreugde niet onder de menschen
wonen, zoo wij elkanderen niet het geringste leed deden.’
Overigens, wij houden deze Roman geenzins voor de minste van dat aantal
voortreflijke, die wij reeds van deze zelfde hand ontvingen; gerust prijzen wij ze aan;
en menige uitmuntende zedeles, menig roerend tooneel, waarvan waarheid en
deugd het kennelijk doel is, zal, vertrouwen wij, voortreflijke werking doen. Treffend
vooral was ons het verhaal, daar men den zoon van het verlorene DOORTJE herkent,
en ware het daartoe niet te uitgebreid, zo deelden wij het onze Lezers mede; nu
geven wij enkel den aanvang, het voorspel als 't ware, waardoor het hart van den
Lezer reeds vooraf in de regte stemming komt: zekere BOUWER, DOORTJES zoon,
werd onbekend als Architect in het huis van een der Heeren VAN MEURS ingeleid.
Hij schrijft aan zijne moeder:
‘Men ontving mij met goedhartige vriendelijkheid: oom HENDRIK lag mij het plan
van het huis voor, en toonde mij, welke veranderingen hij verlangde te maken.
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Maar,’ voegde hij 'er bij, en wees met den vinger op eene kamer: ‘die kamer moet
niet aangeraakt worden: met alle de anderen kunt gij doen wat gij wilt.’
Ik was nieuwsgierig waarom juist deze ééne kamer moest blijven. ‘Moet dezelve,’
vroeg ik, na een poos zwijgens, ‘volstrekt geheelenal zoo blijven? het zal ons in den
aanleg hinderen.’
‘Ja, dat moet zoo,’ antwoordde hij lagchende: ‘ik zal 'er u de reden van zeggen,
indien gij een oud man een weinig overdreven gevoel vergeven kunt. - Zie, in deze
kamer zijn wij allen geboren, en mijne ouders zijn in dezelve gestorven; zij bevat
dus de levensgeschiedenis van onze geheele familie: die vier wanden hebben het
eerste geschrei en de laatste zuchten der VAN MEURSEN gehoord: en, om u de
waarheid 'te zeggen, als de hoogmoedige duivel mij soms bekruipt, dan ga ik in dit
kamertje, en plaats mij in den hoek, waarin mijn wieg plag te staan, of aan het
ledikant, waarin mijn vader gestorven is: - om kort te gaan, dit kamertje laat zich tot
een zedelijk huismiddeltje gebruiken. - Voor mijn broeder LODEWIJK echter bevat
het meer; hij treedt 'er in als een hoogepriester in het heilige der heilige. - Kom met
mij, gij zult alles op de plaats zelve zien.’
Wij gingen alle drie in de kamer, die nog hare oude meubelen en tapijten behouden
had. ‘Ziet gij,’ hernam oom HENDRIK, ‘ik heb gedaan wat ik konde: dit is het kerkhof
onzer kindsheid, onzer jeugd, en een eerwaardig gedenkteeken onzer ouderen.
Hier, dit ledikant,’ - hij trad 'er naar toe, en trok de rooden zijden gordijnen open, ‘het bruidsbed mijner moeder, is zevenmaal haar kraambed geweest, en eindelijk
haar sterfbed geworden: tusschen deze vier stijlen heeft de moedervreugde haren
troon, en de dood zijn altaar gehad! ook ik hoop, zoo God het will', hier te sterven.
- Het zoude goed zijn, broeder, dat in ieder huis zulk een ledikant stonde: zoo dikwils
ik het zie, word ik ernstig; het herinnert niet slechts aan den dood, zoo als het
doodshoofd, en het memento mori der Karthuisers, maar ook, en dat meer zegt,
aan het gansche leven, van het uur der geboorte af tot aan den laatsten snik toe; 't
is het tooneel, waarop alle de bedrijven van het leven gespeeld worden; en LODEWIJK,’
- hij werd zeer ontroerd, - ‘als ik eenmaal op dit tooneel het laatste bedrijf gespeeld
zal hebben, en gij dan, als aanschouwer en medespeler, het gordijn voor mij laat
vallen,’ - dit zeggende, schoof hij de gordijnen weder toe, - ‘dan geve God dat gij
zeggen kunt: Hij heeft zijne rol goed gespeeld.’
In de Lett. No. IV. bl. 172. laatste regel, is eene drukfout; 'er staat 2 tali a fundo;
moet zijn: talia fando.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen
J.H. van der Palm Oratio inauguralis de oratere sacro, literarum
divinarum interprete, publice habita d. XX Sept. 1806. Lugd. Bat.
apud A. et J. Honkoop. 1806. 4to. pp. 35.
In 1796 had de Heer VAN DER PALM het Hoogleeraarambt in de Oostersche Talen
en Joodsche Oudheden, aan de Leijdsche Hoogeschool, met eene Redevoering
aanvaard, de Literis Hebraicis exornandis, d.i. over de wijze, waarop men de
Hebreeuwsche Letterkunde meer luister zou kunnen bijzetten; drie jaren later
wederom, bij gelegenheid van het nederleggen van de waardigheid van Rector
Magnificus bij deze Hoogeschool, eene Redevoering gehouden de Muhammede,
religionis Islamiticae, et Imperii Saracenici conditore, d.i. over Muhammed, den
(*)
Stichter van den Islamitischen Godsdienst en het Saraceensche Rijk. Geene van
deze Redevoeringen is tot hiertoe in 't licht verschenen. Nu evenwel heeft de
Hoogleeraar zijne, in 't voorleden jaar uitgesprokene, Redevoering niet willen terug
houden. Men weet, dat in 1799, bij 't vertrek van den Heer VAN DER PALM, destijds
door de hooge Regering tot andere werkzaamheden geroepen, 't Hoogleeraarambt
in de Oostersche Talen, met 't geen daartoe behoort, aan den Heer RAU op nieuw
is opgedragen geworden. Deze had, een weinig vroeger, ook den post van Poëseos
et Oratoriae Sacrae Professor bekomen. En nu zijn wij, uit een der Nieuwspapieren,
onder-

(*)

Niet Ismaëlitischen, zoo als in de Narratio van Prof. TE WATER de rebus Academiae Lugduno
Batavae etc. p. 244, verkeerdelijk wordt opgegeven: welke grove drukfout de Heer VAN DER
PALM, bij deze gelegenheid, aanwijst en verbetert.
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richt, dat, toen de Heer VAN DER PALM onlangs zijn voornemen, om naar Leijden te
rug te keeren, aan Heeren Curatoren had bekend gemaakt, door dezen, met overleg
en goedvinden van beide Hoogleeraren, zoodanige schikkingen zijn gemaakt,
volgends welke aan den Heer VAN DER PALM alleen 't laatstgenoemde gedeelte der
Professie van den Heer RAU is asgestaan. Dezen voor hem nieuwen post heeft dan
nu de Heer VAN DER PALM welgepast aanvaard met de Redevoering, die wij thans
aankondigen.
De Hoogleeraar heeft daarmede geene ligte taak op zich genomen. Hij stelt zich
een nader onderzoek voor, omtrent een zeer belangrijk, sedert lang betwist
onderwerp, dat zich van meer dan eenen kant laat beschouwen, welke namelijk
voor de beste wijze van prediken moet gehouden worden? De Hoogleeraar treedt
in zoo verre de voorstanders der zoogenaamde oude Hollandsche preêkmethode
bij, dat hij de beste wijze van prediken acht te bestaan in de uitlegging der Heilige
Schrift. Tot bepaling evenwel van zijne waare meening, geeft hij duidelijk genoeg
te verstaan, dat hij verre af is van die lang verouderde manier van prediken te willen
hersteld zien, volgends welke men, met miskenning van 't waare doel van Kerkelijke
Redevoeringen, en geheel verzuim van zaaklijk onderricht, ter bevordering van
nuttige stichting, en zonder eenig werk van waare welsprekendheid te maken, zich
alleen toeleide op eene droge en schrale Schriftverklaring, of liever smakeloze
woordenzifting en walchelijke vertooning van in 't geheel niet te pas komende
taalgeleerdheid. Hij wil alleen eene gezonde, deftige en nuttige Bijbelverklaring
aanprijzen, die men met genoegen en vrucht kan bijwoonen, en die regt geschikt
is, om de toehoorders met eerbied en hoogachting voor de gewijde bladen, en met
verhevene en goddelijke gezindheden te vervullen. Hij vordert tot zoodanige
Schriftverklaring, vooreerst, dat zij de waare meening der Schrijveren richtig, en,
zoo veel mogelijk, naauwkeurig en ongekunsteld uitdrukke; verder, dat zij beknopt,
en tevens duidelijk, wel geregeld en rijk zij. (Men moet dan niet slechts stilstaan bij
de woorden, maar vooral ook de zaken zelven ontvouwen, in de gedachten,
bedoelingen en aandoeningen der Schrijveren indringen, de waarheid, nuttigheid
en goddelijkheid van hunne gezegden aantoonen
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enz.); eindelijk ook bevallig, en tot dat einde voorzien van gepasten sierade. - Dat
nu de gewijde Redenaar zich voornamelijk op zoodanige Schriftverklaring moet
toeleggen, wordt met eenige redenen gestaafd. Niet alsof men, zonder verklaring
der Heilige Schrift, niet voortreffelijk kon prediken. Dit wil hij niet beweeren, en brengt
voor het tegendeel het voorbeeld van den beroemden MASSILLON bij; maar 't komt
hem evenwel voor, dat deze en andere voortreffelijke Redenaars nog nuttiger,
deftiger en verhevener zouden gepredikt hebben, bijaldien zij zich ook van eene
gepaste Schriftverklaring bediend hadden. Deze oordeelt hij, dat gevorderd wordt,
1) door 't hoofddoel der instelling van 't predikambt, waarvan de openbare lezing en
verklaring der Schrift, van de vroegste tijden af, een voornaam deel uitmaakte; 2)
door de uitgestrekte nuttigheid van zoodanige Schriftuitlegging; 3) door de
waardigheid, die dezelve aan alle voorstellingen bijzet.
Dit alles wordt, in deze Redevoering, met smaak en oordeel des onderscheids,
en met bevallige, doorgaans zuivere taal, behandeld, en, zoo veel wij zien kunnen,
de nuttigheid der Bijbelverklaring, in de openbare Leerredenen, ontegenzeggelijk
betoogd. 'Er blijft echter nog al het een en ander te vragen over. Als bij voorbeeld,
of dit dan, bij elke Leerrede, behoort te geschieden, en of men niet somtijds, over
sommige onderwerpen, immers in deze en die gehoorplaats, met even veel nut en
even doelmatig zou kunnen prediken, zonder daarmede eene opzetlijke
Schriftverklating te vereenigen? Of men zelfs bij sommige gelegenheden, b.v. op
dank- en bede-dagen, bij de avondmaalsplegtigheid, en op de feesttijden, niet
voegelijker, en meer overeenkomstig 't doel der godsdienstige zamenkomsten, de
Bijbelverklaring kan achterlaten? Of men niet 't hoofdonderwerp der reden, en de
meer bijzondere daartoe betrekkelijke leeringen, uit eene weinig of geene uitlegging
behoevende schriftuurplaats zou kunnen ontlenen, en de geheele behandeling
daarnaar inrichten, zonder zich juist met eigenlijk gezegde Bijbelverklaring op te
houden, in hoedanigen vorm ons, onder anderen, de beroemde BLAIR zoo vele
waarlijk schoone, sommige in de daad meesterlijke Leerredenen heeft geleverd?
De Hoogleeraar zal zich, vertrouwen wij, om-
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trent dit een en ander, in zijne Lessen over de oratoria sacra, wel nader verklaren.
Wij hebben deze aanmerking alleen willen maken, ten bewijze, dat wij deze
Academische Redevoering, waarin zoo veel waars, zoo veel fraais, zoo veel, dat,
zoo als 't ons voorkomt, thans vooral een woord op zijn tijd is, in 't midden gebragt
wordt, met bijzondere oplettendheid gelezen hebben; terwijl wij de Koninklijke
Hoogeschool hartelijk geluk wenschen met de terugkomst van zulken uitmuntenden
Onderwijzer.

Zestal Leerredenen, uitgesproken in de Nederduitsche Kerk te
London, door H. Potter, toenmaals beroepen Predikant naar de
Kaap, thans van die betrekking ontslagen en buiten vaste
bediening. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1806. In gr. 8vo. 117 Bl.
Een zestal lezenswaardige Leerredenen over de volgende onderwerpen: (1) De
Goddelijke goedkeuring, het zalig voorregt van een godsdienstig mensch, Ps.
XXXVII:23. (2) Godsdienstigheid de bron van volksgeluk en voorspoed, en
Ongodsdienstigheid die van volksrampen en elenden, Jes. I:19, 20. Uitgesproken
op eenen algemeenen Vast- en Bid-dag. (3) Het zalig voorregt van een op God
vertrouwend mensch, Ps. LXXXIV:13. (4) Het troostrijke van de verwachting van
een leven na dit leven, Job XIX:25, 26. Lijkrede op L.H. SCHIPPERS PAAL. (5) De
dankbare Christen, 1 Thess. V:18. Na de viering van het Avondmaal des Heeren.
(6) De uitnemende voortreffelijkheid der hemelsche boven de aardsche
gelukzaligheid, Openb. XXI:4.
De Eerw. POTTER, voorheen te Peins, in Vriesland, Predikant geweest zijnde, was
tot den dienst der Kerke, op de Kaap de Goede Hoop, beroepen, maar, van eene
hoogst noodlottige en mislukte reize naar de verlangde plaats zijner bestemming,
in October 1805 in Engeland aangeland, twee maanden later te Londen gekomen,
en daar in kennis geraakt bij den Predikant der Hollandsche kerk, WERNINCK, voor
wien hij, geduurende deszelfs kort daarop gevolgde afwezigheid uit Londen, den
dienst bij de Gemeente, omtrent drie maanden lang, heeft waargenomen. Juist in
dien tijd viel 'er iets voor, dat den Eerw. POTTER in groote verlegenheid
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bragt. De voormalige Predikant bij de Londensche Gemeente, L.H. SCHIPPERS PAAL,
die zich destijds, op reis van Holland naar Demerary, te Londen bevond, kwam daar
te sterven, en de Heer POTTER wierd verzocht, niet alleen den in Engeland
gebruikelijken lijkdienst, bij de begrafenis, te doen, maar ook den volgenden dag
eene Lijkrede te houden. Hiertoe door dringende verzoeken zich hebbende laten
overhalen, moest hij zich ook laten welgevallen, dat deze Leerrede, op kosten van
den Kerkeraad, gedrukt wierd. In zijn Vaderland teruggekeerd, wierd hij aangezocht,
om dezelve hier op nieuw te laten drukken; en zoo komt dan nu dezelve, met de
treffende aanspraken, gedaan bij gelegenheid van de plegtige begrafenis in het
Koor der Hollandsche Kerk, en bij 't graf, in dezen bundel te voorschijn. De Leeraar
vond goed, 'er nog vijf andere, die hij zich verzekerd hield, dat door zijne vrienden
en bekenden niet met tegenzin zouden ontvangen worden, bij te voegen. En wij
twijfelen niet, of deze Leerredenen zullen wel lezers vinden, die hem voor de
gemeenmaking van deze vruchten van zijnen arbeid zullen danken.
De Lijkrede op PAAL, schoon met zoo veel overhaasting opgesteld, bevat vele
goede gedachten, gepaste erinneringen, en nuttige opwekkingen, geheel en al
ingericht naar de aandoenelijke omstandigheden, in welke de Leeraar was
opgetreden. In den tekst, die ten gronde ligt, neemt hij die uitlegging aan, die men
voorheen algemeen vaststelde, maar de meeste Uitleggers van onzen tijd
onbestaanbaar oordeelen te zijn met den geest van dit boek. Hij stelt vast, dat Job
geene de minste hoop op zijne toekomstige ligchamelijke herstelling gevoed, en
dus met deze woorden: Ik weet, mijn Verlosser leest enz. zijne verwachting van een
beter leven en onverderfelijk ligchaam uitgedrukt heeft. Op deze verklaring worden
's mans vermaningen en opwekkingen, bij deze gelegenheid, gegrond. De Redenaar
had liever een tekst moeten kiezen, waarvan de uitlegging meer zekerheid heeft.
Denkelijk had hij de bekende werken van H.A. SCHULTENS en MUNTINGHE toen niet
bij de hand, om 'er vooraf eens op te kunnen nagezien worden.
De andere Leerredenen hebben ook hare verdiensten. 't Zijn welgeregeide
opstellen over gewigtige onder-
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werpen, regt geschikt om godsdienstige gevoelens op te wekken en te versterken.
Die hun Godgeleerd stelzel, in elke aanwijzing tot beoefening van het Christendom,
en dus ook in elke Leerrede, hoedanig 't onderwerp zijn moge, verlangen ingeweven
te zien, zullen met deze Leerredenen, vooral met de drie eersten, minder voldaan
zijn. Ook onzes erachtens kon hier en daar van de dringende beweegredenen van
de waare Christenleer, tot ongeveinsde en standvastige deugd, en onbepaald
vertrouwen op God, meer partij getrokken zijn.

Handboek der Bijbelsche Literatuur, door J.J. Bellerman, gewoon
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en buitengewoon Hoogleeraar
in de Wijsgoerte aan de Hoogeschool te Erfurt, enz. enz. Naar de
tweede Uitgaave, uit het Hoogduitsch, door S. van Hoek, Predikant
te Aalburg en Heesbeen. Iste Deel. Te Gorinchem, bij J. van der
Wal. 1806. In gr. 8vo. XVIII en 218 Bl.
In een Handboek alle de Hoofdstukken der Bijbelsche Literatuur, kort en echter ook,
zoo veel mogelijk, in de grondbeginzelen volledig, te bevatten, en de
Hulpwetenschappen, tot beter verstand der Bijbelsche Schrijvers, voor te dragen;
zie hier het doel van den geleerden Schrijver, met de bearbeiding van het
voortreffelijk Werk, waarvan wij het eerste Deel voor ons hebben. Het bevat datgene,
dat de Schrijver Bijbelsche Archaeologie noemt, en wal der Aarde, van den Mensch,
der Literatuur en der Kunst.
Hier wordt eerst gehandeld over denoorsprong der aarde, en de omwentelingen,
door welken zij voor de tegenwoordige schepselen bewoonbaar wierd; daarno over
de eerste menschen, derzelver vatbaarheden, ontwikkeling, levenswijze en verblijf;
vervolgends over de schrijftaal, als den grondslag der Literatuur, en de overige
wetenschaplijke kundigheden; eindelijk over de vroegste kunstblijken, en derzelver
trapswijze beschaving en verbetering.
De tweede Afdeeling zal de Bijheische Aardrijksbeschrijving behelzen. Daarvan
zijn ons drie Deelen, nog al vrij wat uitvoeriger dan dit eerste, sedert lang ter hand
gekomen. Hierop moest dan de Geschiedenis der
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merkwaardigste gebenrtenissen, zoo wel des Hebreeuwschen als andere volkeren,
met geduurige betrekking op den Bijbel, en in zoo verre dezelven daarin voorkomen,
met de Chronologie en Genealogie, volgen; voorts de Bijbelsche Natuurkunde en
Natuurgeschiedenis, Mythologie en Geschiedenis der Goden, en allerlei Oudheden,
Bijbelsche Kunstgeschiedenis, betreffende de Bouwkunst, Beeldhouwkunst,
Toonkunde enz., en eindelijk ook nog een historisch Bericht van alle de Bijbelsche
Schrijvers. Van dit alles heeft de Schrijver nog niets geleverd, 't geen wij toch hopen
dat hij eenmaal doen zal.
Men vindt reeds, in dit eerste Deel, zoodanige verscheidenheid van
wetenswaardige zaken, in een kort bestek bijeenverzameld, en met zoo veel
naauwkeurigheids behandeld, dat wij ons alles goeds van de voortzetting van dezen
roemwaardigen arbeid mogen voorstellen. BELLERMAN is een van die weinige
Geleerden, wier schriften van deze soort men klassiek mag noemen. Voor de taak,
die hij op zich nam, geheel berekend, en bekend met de beste bronnen, onderzoekt
hij alles grondig, velt daarover doorgaans een juist oordeel, en schrijft de vrucht van
lange en diepe navorschingen met weinig omslag kort en duidelijk ter neder. 'Er is
zeer veel uit dit Boek te leeren. Wij hopen, dat een goed vertier den Vertaler en
Uitgever tot aanmoediging moge strekken, en dat de overhelling van den Schrijver
tot deze en gene, voor sommige Lezers mogelijk al te vreemd klinkende gevoelens,
niemand zal afschrikken, om het geheele Werk, waarvan zoo veel partij te trekken
valt, onbevooroordeeld door te gaan en, zoo als het verdient, door te studeren.

De Waarheid van den Christelijken Godsdienst, uit deszelfs
inwendige Voortreffelijkheid betoogd. Naar het Engelsch van den
Heere Jenyns. Geheel op nieuw bewerkt en vermeerderd. In aen
Hage, bij J. Immerzeel, Jun. 1806. In gr. 8vo. 126 Bl.
Al voor lang was het oorspronkelijk Werkje van den Heere JENYNS aan den Recensent
bekend, en herinnert hij zich, hoewel hij het, over 't geheel genomen, met genoegen
las, daar tegen bij zichzelven de
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meeste bedenkingen te hebben ingebragt, welke door den Omwerker van hetzelve
geopperd worden. De Heer JENYNS, namelijk, een man van aanzien en geleerdheid,
weleer tot de klasse der Ongeloovigen behoord hebbende, zette zich vervolgens
tot een naauwkeurig onderzoek van den Christelijken Godsdienst, met het gevolg,
dat hij van deszelfs Goddelijken oorsprong overtuigd wierdt, en het bewijs, welk die
omwenteling bij hem hadt voortgebragt, in eene ontwikkelde voordragt, zijnen
Landgenooten mededeelde. Dit bewijs was eeniglijk en geheel ontleend van de
inwendige voortreffelijkheid, behelzende een betoog, dat zodanig een stelzel van
Godsdienst en Zedeleere, als in de Euangelien voorkomt, met geene mogelijkheid
het werk heeft kunnen zijn van eenig mensch, of eenig bijzonder genootschap van
menschen, en nog veel minder van die geringe, onweetende en ongeleerde mannen,
welke dit met zulk een gelukkig gevolg aan de waereld ontdekten en bekend
maakten; en dat dit derhalven, buiten twijfel, moet bewerkt zijn door tusschenkomst
eener Goddelijke magt, dat is, dat het zijnen oorsprong aan God moet verschuldigd
zijn. Zoo veel kragts stelde de Heer JENYNS in dit bewijs, dat hij hetzelve,
afgescheiden van de, dus genoemde, Historische bewijzen, de Voorzeggingen, de
Wonderwerken, het Leeven, Lijden en de Opstanding des Zaligmaakers, als alleen
voldoende en volkomen aanmerkte. Dit mishaagde veelen, welke in die bewijzen
geen klein belang stellen. Onder deeze bevondt zich een man van smaak en kunde,
die, van het Werkje van den Heere JENYNS tot onderwijs zijner kinderen zich
bedienende, dat gebrekkige opmerkte, en daarom te raade wierdt, het Geschrift in
zoo verre om te werken en uit te breiden, dat de ontbreekende Historische bewijzen,
niet bij wijze van aanteekeningen, maar in den tekst zelven, en met des Schrijvers
redeneeringen onmiddelijk verbonden, wierden ingelascht. Dit alles geschiedde in
de Engelsche taal, te Amsterdam bij den Heer GEYLER en Comp. gedrukt, uit welke
het nu in het Nederduitsch vertaald ten voorschijn is gekomen. De meeste deezer
bijzonderheden zijn overgenomen uit het Voorberigt van den kundigen en
achtenswaardigen Heere LUBLINK, voor dit Werkje geplaatst. Hierop volgt eene
Opdragt des Vaders aan zijne Kinderen, in welke hij, onder andere, aan dezelven
verslag doet van
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de bijgevoegde invullingen, en van de redenen voor zijn doen. Recensent heeft
thans voor zich liggen een Exemplaar, door den hem onbekenden Bewerker aan
den Uitgeever van dit Maandwerk gezonden, waarin dezelve de moeite wel heeft
willen neemen, zijne invullingen enz. door aanstreeping met de pen aan te wijzen.
Dezelve zijn menigvuldig, doch met het oorspronkelijke in een zeer goed verband
gebragt.
Zonder de paalen van zijn bestek te overschreeden, ziet Recensent geene kans
tot een doorloopend verslag van den inhoud deezes Geschrifts. Intusschen kan hij
van zich niet verkrijgen, de Leezers van des Heeren JENYNS' denkwijze geheel
onkundig te laaten. Van hier dat hij de moeite zich wel wil getroosten, de drie
Voorstellen, onder welke dezelve zijn bewijs bevat, af te schrijven.
‘EERSTE VOORSTEL. Wij bezitten thans een boek, onder den tijtel van Nieuwe
Testament.
TWEEDE VOORSTEL. Uit dit boek kan een geheel nieuw stelsel van Godsdienst
afgeleid worden, zoo met betrekking tot het voorwerp, als tot de leerstellingen, niet
alleen oneindig verheven boven, maar zelfs niet te vergelijken met iets dat ooit te
voren in 's menschen hart is opgekomen.
1. Dit voorwerp of doelwit, hetwelk strekt om dit leven te beschouwen, als een
staat van beproeving, om ons voor te bereiden tot het Koningrijk der nemelen,
en ons geschikt te maken om de zaligheden daarvan te smaken, is nieuw, en
echter met de rede overeenstemmende.
2. Deze leerstellingen bevatten denkbeelden van GOD en den mensch, en van
het tegenwoordig en toekomend leven, volstrekt niet gelijkende aan eenig
ander denkbeeld, immer aan de hand gegeven vóór deze bekendmaking.
3. Wordt de meerdere verhevenheid van dezen Godsdienst betoogd:
a. Uit het persoonlijk karakter van deszelfs Stichter.
b. Uit den staat van den Godsdienst vóór zijne verschijning op aarde.

DERDE VOORSTEL. Uit dit boek kan ook verzameld worden een stelsel van Zedekunde,
in welk ieder zedelijk gebod, gegrond op de rede, tot een hooger trap van zuiverheid
en volmaaktheid gebragt is,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

242
dan in eenig ander van de voornaamste wijsgeeren, in vorige tijden: - waarin geen
gebod, dat op eene valsche stelling steunt, gevonden wordt; - en menig nieuw gebod
is bijgevoegd, voornamelijk overeenstemmende met het nieuw ontwerp of doelwit
van dezen Godsdienst.
1. De Geboden, gegrond op de rede, zijn tot een hoogeren graad van zuiverheid
en volmaaktheid, door den Christelijken Godsdienst, gebragt.
2. De Geboden, steunende op valsche stellingen, zijn door denzelven verbeterd.
3. De nicuwe voorschriften zijn meer overeenstemmende met het oogmerk van
dezen nieuwen Godsdienst, in tegenoverstelling van de meest beroemde
Heidensche deugden.’
Uit dit alles maakt de Heer JENYNS het besluit op, ten voordeele van den Goddelijken
oorsprong des Christelijken Godsdiensts, reeds boven vermeld.
Recensent kan niet nalaaten, zoo wel aan den Heere JERYNS, als aan den hem
onbekenden Omwerker en Vermeerderaar van dit Geschrift, zijne hulde van
hoogachtinge op te draagen, in den vuurigen wensch, dat het, in de gedaante, in
welke het thans verschijnt, moge medewerken ter versterkinge van veelen in het
geloof in JESUS CHRISTUS, als den van God gezondenen Leeraar en Zaligmaaker;
waartoe het, zijns bedunkens, tot eene zeer gepaste bijdrage kan verstrekken.

Leerboek der Verloskunde, door H.A. Bake, in leven Med. Doct.,
Lector der Verloskunde en practiserend Vroedkundige, laatste
Commissaris tot de zaken van de Geneeskundige Staatsregeling,
in den Hage, en Lid van onderscheidene geleerde Genootschappen.
Met Platen Te Leijden, bij A. en J. Honkoop. 1806. In gr. 8vo. 487
Bladz.
Het zal, dunkt ons, onzen Lezeren niet ongevallig zijn, een kort historiesch berigt
mede te deelen omtrent het ontstaan van dit allerbelangrijkst Leerboek, uit de
Voorrede, voor hetzelve door den voormaligen Agent van Nationale Opvoeding, en
Lid van den Raad van Binnenlandsche Zaken, den Hooggeleerden Heer J.H. VAN
DER PALM, geplaatst, ontleend.
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De Heer TH. VAN KOOTEN, in den jare 1799 Agent der Nationale Opvoeding, werd,
bij een Besluit van het toenmalig Uitvoerend Bewind, geauthoriseerd tot het doen
opstellen van eene korte, duidelijke Verhandeling, of Handboek voor Vroedvrouwen,
betrekkelijk alles, wat, zoo bij natuurlijke als tegennatuurlijke Verlossingen, is te
observeeren, ten einde die gevallen te kunnen onderscheiden, waarin een
Vroedmeester behoort te worden ingeroepen, en wijders, om, tot het vervaardigen
der gemelde Verhandeling, een geschikt persoon, op de meest convenabele wijze,
te engageeren.
Daarop opende de Secretaris van genoemden Agent, de te vroeg afgestorvene
J. VAN HEEKEREN, eene Correspondentie met den Leijdschen Doctor en Lector in de
Vroedkunde, nu wijlen Dr. BAKE, die zich tot deze taak bereidwillig verklaarde. Deze
gaf, reeds in Julij 1799, aan den Heer V.D. PALM, toenmaals Agent, eene uitvoerige
schets van den aanleg en inhoud zijns Werks, en, in October van het daarop volgend
jaar, eene uitgebreide proeve van deszelfs wijze van behandeling, welke aan het
oordeel van deskundigen onderworpen en door dezen goedgekeurd zijnde, de
Schrijver tot een geheel voltooide. Hij zond zijn Werk, onder bovengenoemden titel,
aan den gemelden Raad, op den 4 Mei 1802; dan de uitgave werd vertraagd door
het overlijden van den Heer VAN HEEKEREN, in wiens handen, als Commissaris tot
de Geneeskundige Staatsregeling, hetzelve gesteld was, om het te onderzoeken,
daarover met andere kundige Mannen te raadplegen, en zijne beoordeeling en
aanmerkingen aan gezegden Raad toe te zenden. Door dit stersgeval bleef het
onderzoek opgeschort; en het was niet dan op den 5den Januarij 1804, dat de Raad
besloot, het Werk, bij vervanging van den Heer VAN HEEKEREN, toe te zenden aan
den Amsterdamschen Geneesheer D. HEILBRON, die reeds gedurende het leven en
nu na den dood van VAN HEEKEREN in onderscheidene geneeskundige zaken
geraadpleegd was geworden. Deze Heer deelde vele belangrijke aanmerkingen
mede, en gaf eene allezins lofwaardige en aanprijzende getuigenis van het Werk;
besluitende, dat hetzelve als zeer geschikt tot het oogmerk kon aangeprezen worden.
De Heer BAKE maakte een dankbaar gebruik van de medegedeelde aanmerkingen
des Heeren HEILBRON: over-
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zag aldus zijn Leerboek, en stelde het andermaal in handen van den gezegden
Raad, die het eindelijk aan den Hooggeleerden Heer M. VAN GEUNS, ten onderzoek,
opdroeg. Deze velde, bij missive in dato 23 April 1805, over hetzelve een
allergunstigst oordeel; verklarende, dat hetzelve genoegzame vereischten bezat
van meer dan gewone volledigheid en naauwkeurigheid, om, met veel vrucht, in het
licht gegeven te kunnen worden, ten gebruike voor Vroedvrouwen in het algemeen,
ten einde te strekken tot een Handboek, waarin zij, voor alle aan haar in haar bedrijf
voorkomende gevallen, de aanwijzing zouden kunnen vinden, hoe zich te gedragen.
Eenige aanmerkingen, het uiterlijke des Werks betreffende, had de Hoogleeraar 'er
bijgevoegd; en ook van deze zou de Schrijver ongetwijseld gebruik gemaakt hebben,
indien een onverwachte dood hem niet der Maatschappije en zijn gezin ontrukt had.
Ziet hier den oorsprong van dit uitmuntend Leerboek. Recensent, die zich in
gegronde oordeelvelling met bovengenoemde Beoordeelaars niet wil gelijk stellen,
gevoelde nogtans, bij het doorlezen, dat zij hetzelve onbevooroordeeld en naar
waarde den welverdienden lof hadden toegezwaaid. Met een wezenlijk genoegen
doorlas hij het, vereert de bekwaamheden van den overledenen Schrijver, die zich
ook door meer andere Werkjes verdienstelijk maakte, en oordeelt dat hij zich de
hulde der menschheid en de zegenende nagedachtenis van het vrouwelijke hart
heeft waardig gemaakt. Kon Recensent dat alles aanwijzen, wat in dit Leerboek,
als zoo vele bijdragen tot bevordering van vrouwenheil, te vinden is, hoe gaarne
zou hij dit niet doen, indien het bestek van dit Maandwerk hem zulks vergunde.
Geheel van hetzelve afstappen, wil hij nogtans niet. Deszelfs strekking zal hij zijnen
Lezeren mededeelen.
Drie hoofdvragen stelde zich de Schrijver bij de vervaardiging voor.
Vooreerst. Hoedanig moet eene Vroedvrouw zijn, zal zij zich, met gegronde hoop
op eenen gelukkigen uitslag, zoo wel voor haarzelve, als voor hare zwangere
natuurgenoote, in de Maatschappij, op het gewigtig werk der Verloskunde toeleggen?
Ten tweeden. Wat moet zij weten, zal zij met regt tot het beoefenen der
Verloskunde worden toegelaten?
Ten derden. Wat moet zij, volgens die hoedanighe-
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den en die kunde, welke de twee vorige vragen in haar vereischen, ter behouding
van de vrouw en het kind, in alle verloskundige gevallen, welke binnen het bereik
van hare vermogens zijn, in het werk stellen?
Het Werk zelf verdeelde hij voorts in drie Afdeelingen. Na eene inleiding om het
voortreffeiijke der Verloskunde te beroogen, en den staat van volkomenheid aan te
wijzen, waarin zij zich thans bevindt, beschrijft hij, in de eerste Afdeeling, de
ligchaams- en ziels-hoe-danigheden, welke eene Vroedvrouw bezitten moet;
daaromtrent vinden wij vele belangrijke menschkundige aanmerkingen opgeteekend,
en verlangen niet zelden naar zoodanige vereischten en hoedanigheden bij
verscheidene Vroedvrouwen, die zoo vaak door haar verkeerd gedrag, ter harer
eigene oneere, haar edel en gewigtig handwerk schandvlekken. - Ook in deze
Afdeeling vinden wij de vraag beantwoord, of het beter zij, dat eene Vroedvrouw
gehuwd of ongehuwd zij? De Schrijver meent, en ook wij stemmen met hem daarin
volkomen, dat de ongehuwde staat boven den gehuwden te verkiezen zij; vooral
dat deze laatste nimmer als een noodzakelijk vereischte voor de Vroedvrouw
beschouwd moet worden; ook zoodanige vrouw, zelve moeder zijnde, en zich in
het laatste tijdperk harer zwangerheid bevindende, zal niet in allen opzigte aan hare
verpligting, en aan de vereischt wordende diensten bij Barenden, voldoen kunnen;
terwijl zij zich, door huisselijke omstandigheden, meestal niet behoorlijk op de kennis
van het Vroedkundige toeleggen kan.
De tweede Afdeeling behelst de kundigheden, welke eene Vroedvrouw, zal zij
haren pligt wél waarnemen, bezitten, wat zij weten moet: daartoe brengt de Schrijver
o

o

de bijzondere deelen, welke zij kennen moer; 1 . aan de vrouw zelve, 2 . aan het
o

kind, 3 . de deelen, welke de vrucht aan de moeder verbinden. In het tweede
o

o

Hoofdstuk, wat zij aangaande die deelen weten moet; 1 . van het bekken, 2 . van
o

o

o

de zachte deelen, 3 . van de zwangerheid, 4 . van de vrucht, 5 . hetgeen de geboorte
van een kind, door eene natuurlijke, niet naruurlijke of tegennatuurlijke verlossing,
o

o

betreft, 6 . van de nageboorte en derzelver gevolgen, 7 . van de gesteldheid der
moeder en van het kind, na de verlossing.
De derde Afdeeling, bevattende het gebruik, hetwelk
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eene Vroedvrouw, ten nutte der zwangere, barende en kraam-vrouw, van hare
verkregene kundigheden maken, wat zij als Vroedvrouw doen moet; bepaalt zich
o

de Schrijver in het eerste Hoofddeel tot het in- en uitwendig onderzoek; 1 . wijze
o

o

om beiden in 't werk te stellen, 2 . oogmerk van hetzelve, 3 . wat men door hetzelve
kan gewaar worden. Het tweede Hoofddeel bevat den verstandigen raad en de hulp
o

o

der Vroedvrouw, gedurende de zwangerheid; 1 . in het aftappen der urin, 2 . in het
o

toedienen van een clysma, 3 bijstand in andere toevallen der zwangerheid. Het
derde Hoofddeel onderzoekende, welke hulp eene Vroedvrouw in en na de verlossing
o

aan de barende vrouw en het kind kan toebrengen; geeft 1 . die op, welke in eene
o

natuurlijke verlossing vereischt wordt; 2 . die, welke de Vroedvrouw aan de barende
vrouw en het kind gedurende en na eene niet natuurlijke verlossing kan toebrengen;
o

en de Schrijver besluit zijn Werk, met 3 . den pligt der Vroedvrouw in die gevallen
voor te stellen, in welke de hulp van eenen Vroedmeester noodig is. In dit Hoofdstuk
vinden wij het onderzoek behandeld omtrent de Nageboorte, in hoe verre men deze
kan en mag bevorderen. Hoogstverderfelijk was het vooroordeel omtrent dit gedeelte
der Verloskunde, zoo wel bij oude Vroedkundigen, als zulks ongetwijfeld nog bij
menige Vroedvrouw plaats heeft. Mogt de barende zich met de geboorte van haar
kind verheugen, thans was zij beangst voor de terugblijving der nageboorte; deze
moest dadelijk, volgens vroegere meeningen, afgehaald worden. De bekwame
Vroedmeester JAN DE REUS, te Harlingen, heeft omtrent dit onderwerp, in zijn
Onderwijs in de Verloskunde, bij de uitgave van den tweeden druk, een Aanhangsel
gevoegd, dat den oplettenden heeft doen zien, hoe gevaarlijk het in de meeste
gevallen is, de nageboorte te willen verlossen; in het voor ons liggend Leerboek
wordt de onvoorzigtigheid van zoodanig iets duidelijk aangetoond; en wij twijfelen
nu niet, of alle vooroordeel daaromtrent zal bij de Vroedvrouwen afgelegd worden.
Zij kunnen in dit opzigt op de barende vrouw, die omtrent dit stuk niet zelden een
verkeerd denkbeeld koestert, onbedenkelijk veel invloeds hebben; en, doordien wij
in dit stuk volkomen met den Schrijver instemmen, willen wij zijne woorden gebruiken,
te meer, daar ook deze van nut zijn kunnen bij den verstandigen
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echtgenoot, die, zich alzoo met eenige kennis daaromtrent verrijkt hebbende, eenen
zoo gewigtigen invloed op zijne wederhelft oefenen kan. Men wachte zich, zegt de
kundige BAKE, om het verlangen der vrouw onvoorzigtig te voldoen; het eigenlijk
gezegd afhalen der nageboorte komt niet dan zeer zelden te pas; doorgaans wordt
die, indien 'er geene werkeloosheid in de baarmoeder plaats heeft, door de
zamentrekking van dat ingewand losgemaakt en uitgedreven: voor dat dezelve door
de hulp der natuur is losgemaakt, is men genoodzaakt, indien men de nageboorte
afhalen wilde, zoo veel te meer kracht op den navelstreng in het werk te stellen; dit
vooral moet men vermijden, wil men geene verdere onheilen bewerken, enz.
Ook omtrent den zoogenoemden sluitband oordeelt de Schrijver regtmatig, dat
men zorgen moet dat deze ten minste de breedte van twee handbreedten heeft;
deze moet om den buik stevig vastgespeld worden; men late het verderfelijk
vooroordeel varen, alsof men zich, in deszelfs plaats, van eenen smallen en als tot
een koord gedraaiden overhoeks gevouwen doek of luier bedienen moest, welke
alsdan, met alle mogelijke kracht, om het bovenste gedeelte van den buik, om de
ribben zelfs der kraamvrouwe, door twee vrouwen aangehaald en met een dubbelden
knoop in de linkerzijde wel stevig toegeknoopt wordt: - hoe zeer benaanwt men
daardoor de kraamvrouw niet, en belemmert hare ademhaling; terwijl bovendien
zulks een onvoldoend hulpmiddel is. Dan de breede sluitband heeft, zoo als de
ondervinding leert, zijne groote nuttigheid; hij kan zelfs, door steun te geven, de
uitdrijving der moederkoek bevorderlijk zijn; men zorge tevens, dat deze band,
wanneer de buik dunner wordt, meer en meer toegehaald worde.
Wij vinden ook onder deze Afdeeling gewag gemaakt van de verlossing, door het
inbrengen der hand en de omkeering der vrucht, wanneer men zekere teekenen
van haar leven gewaar wordt, uit den schoot der stervende moeder te volbrengen,
ook om deze zelfs na den dood der barende in het werk te stellen; en te regt; men
vertrage hierin niet, ondanks den tegenstand in de ontijdige liefde der nabestaanden.
Wij vinden geen gewag gemaakt van dat vroedkundig geval, waar het of op het
behoud der moeder, of op dat van het kind aankome, zoodat de eene zonder het
verlies van het andere, en
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omgekeerd, niet kan behouden worden: dit geval heeft immers wel eens aanleiding
tot zeer veel twist gegeven, daar de een het behoud van de moeder, de ander dat
van het kind meende te moeten in 't oog houden; dan, naar ons inzien, is het pleit
voor het behoud der moeder voldongen, bijzonderlijk, daar het dierlijk leven van het
kind, dat in den moederlijken schoot bedolven ligt, van geene waarde is, en, alle de
aan hetzelve verbondene werkingen alleen van het werktuigelijk leven afhangende,
zijn aanzijn dus gelijk is aan dat van de plant. Dan welligt oordeelde de Schrijver,
dat in zoodanig geval, gelijk ook in alle andere, waar niet zelden vroedkundige
werktuigen vereischt worden, de hulp van den meer geoefenden Vroedmeester
moest ingeroepen worden, en hij slechts een Leerboek voor Vroedvrouwen
vervaardigde. Omtrent de inroeping der hulpe van eenen Vroedmeester, oordeelt
de Schrijver, dat de Vroedvrouw zich voor eene kleinmoedige besluiteloosheid, en
tevens voor eene te groote stoutmoedigheid, te wachten hebbe; - wij voor ons
gelooven, dat dit laatste niet zelden plaats grijpt: vele barenden zijn welligt van deze
stoutmoedigheid de ongelukkige slagtoffers geworden, waar de bekwame hand en
het meerder doorzigt des kundigen Vroedmeesters veel, zoo niet alles, had kunnen
herstellen.
Wij herhalen het, belangrijk, en volkomen aan het oogmerk beantwoordende, is
dit Leerboek, dat bovendien met eenige ophelderende Platen voorzien is, die, schoon
enkelde omtrekken zijnde, tot het oogmerk voldoende zijn zullen. Schoon op dit
Leerboek, wanneer het met het naauwkeurigst oog en met eenen van eigene
denkwijze moeijelijk af te brengen geest beschouwd wordt, hier en daar eenige
bedenkingen zouden kunnen gemaakt worden; zoo zien wij deze ligte gebreken in
een Werk, dat in zijn geheel zoo volledig, en bovendien door eenen Man vervaardigd
is, die zelf de Verloskunde zoo vele jaren uitoefende, gaarne over 't hoofd. Ook de
aanmerkingen, die Recensent door Vroedkundigen op hetzelve hoorde maken,
waren zeer ontoereikende; en het griefde hem zelfs, onder dezelve dit Werk te
hooren berispen, als te volledig voor Vroedvrouwen; - verkeerd denkbeeld nogtans,
dat hij echter nog uit een goed en geenszins baatzuchtig oogmerk wil afleiden; kan een Leerboek, van welk een' aard ook, en
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vooral dan zoodanig een als voor ons ligt, te volledig zijn? neen, de onpartijdige zal
hetzelve met ons de Vroedvrouwen ernstig aanprijzen. Mogt door hetzelve de
dankbare nagedachtenis aan den bekwamen Schrijver verzekerd; vermeerdering
van kundigheden onder onze Vroedvrouwen verspreid; de uitoefening der edele
Verloskunde zelve verbeterd; het heil der dierbare Kunne bevorderd, en hetzelve
een geschikte leiddraad geacht worden van hun, die zich tot het geven van
vroedkundig onderwijs geroepen zien! Dan wierd het edel doel des Schrijvers, en
het oogmerk van Bestuurderen, die tot de vervaardiging aanleiding gaven, bereikt.

Hydrostatische Verhandeling, behelzende Aanmerkingen op de
Stelling: Vloeistoffen wegen in gelijksoortige Vloeistoffen. Met een
Voorberigt, ter beantwoording van de Aanmerkingen, vervat in
een Brief van den Heer M. van marum. Door G. Hesselink. Te
Amsterdam, bij J.W. IJntema en Comp. 1807. In gr. 8vo. Te zamen
48 bladz.
De Verhandeling van den Hr. HESSELINK kan of in haarzelve en in het afgetrokkkene
beschouwd worden, of wel in zamenhang met het twistgeding, dat ter dier
gelegenheid tusschen den Schrijver en den Heer VAN MARUM ontstaan is. Om welke
redenen de Maarschappij te Haarlem geweigerd heeft deze Verhandeling te plaatsen,
is ons onbekend: alleen weten wij uit een Brief, door den Hr. VAN MARUM aan den
Hr. HESSELINK ingerigt, en op den 23 Maart 1806 in druk uitgegeven, dat door ieder
der drie Adviseurs, welke de Maatschappij benoemd had, het plaatsen van dat
geschrift om redenen door hen bijgebragt zeer wierd afgeraden: welke die redenen
zijn, wordt niet gemeld: echter had de Hr. HESSELINK bij het inzenden van zijn Stuk
aan den Hr. President schriftelijk vertoond, om welke redenen zijn Hooggel. oordeelde
te kunnen verwachten, ‘dat, ingevalle van afkeuring, hem de noodige inlichting zoude
gegeven worden over het abusive van zijne stelling: vooral in eene zaak als deze,
daar het 'er niet op aan kwam, om, zoo als doorgaans, het gebrekkige eener
Verhandeling aan te toonen; maar de quaestie zien alleen bepaalde tot hetgeen
waar of valsch is in eene
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zaak, daar zulks met genoegzame mathematische zekerheid bevestigd, en door
duidelijke proeven kon aangetoond worden.’ Aan den Hr. HESSELINK is echter geene
inlichting gegeven, maar alleen berigt, dat zijn opstel ter zijde gesteld was. Geene
inlichting dan van zijne Medeleden kunnende verkrijgen, heeft de Hr. HESSELINK
zijne gedachten over deze zaak aan de Liefhebbers der Natuurkunde voorgedragen;
en zulks in de verwachting, ‘dat 'er wel iemand zijn zoude, die hem zijn misslag, zoo
die 'er begaan is, onder het oog zoude willen brengen.’ Zijn Hooggel. deed dit eerst,
in het begin van Maart 1806, in de Latijnsche tale, zonder echter dat Stukje, door
openlijke uitgave, algemeen verkrijgbaar te stellen; en geeft het thans, in de
Nederduitsche taal, in 't licht: zijnde dit laatste Stuk de Verhandeling zelve, die aan
de Maatschappij was toegezonden, met een Voorberigt verrijkt, waarin de Schrijver
den reeds gemelden Brief des Heeren VAN MARUM beantwoordt.
Dat, wanneer door vreemden, dat is lieden, welke niet tot eene geletterde
Maatschappij behooren, Verhandelingen ingezonden worden, de Maatschappij, na
gedaan onderzoek, dezelve aanneemt of terug zendt, zonder ze, in dit laatste geval,
met aanmerkingen te doen vergezellen, laat zich hooren. Maar wanneer een Lid
van eene Maatschappij, die derhalve met zijne medeleden genoegzaam gelijk in
kunde geschat is geworden, om met dezen tot één ligchaam te kunnen behooren,
een Stuk inzendt, behelzende eene, ware of gewaande, ontdekking van een misslag
in de besluiten uit eene bekende proef afgeleid; daarover inlichting aan zijne
medeleden vraagt; bij het inzenden duidelijk te kennen geeft, dat het hem om in dit
stuk verlicht te worden waarlijk te doen is, en niet om de eere te genieten dat eene
Verhandeling van zijn opstel zoude geplaatst worden; en men hem echter die
inlichting weigert; hebben wij moeite om dit overeen te brengen met hetgeen wij ter
goeder trouwe altijd gedacht hebben, en nog denken, een der grootste voordeelen
te zijn van vereenigingen van geleerde mannen, d.i. van geletterde Maatschappijen,
te weten onderlinge verlichting, discussien over gevoelens, gezamenlijke
medewerking tot het bevestigen der waarheid of bestrijden van dwalingen: en het
doet ons leed te ontwaren, terwijl toch de Hr. VAN MARUM ons berigt, dat
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men hier volgens den bij de Maatschappij aangenomen regel is te werk gegaan,
dat dit voordeel of bij de Maatschappij te Haarlem niet in gebruik is, of ten minste
in het tegenwoordig geval geen plaats heeft gehad. Wij gaan liever tot de
Verhandeling zelve over.
Het hoofddoel derzelve is, te onderzoeken, of zekere proef, waaruit tot nu toe alle
de Natuurkundigen besloten hebben dat water in water weegt, van dien aard is, dat
dit besluit daaruit regtmatig kan worden afgeleid: waarbij dan nog eenige
aanmerkingen komen over de vraag zelve, weegt water in water? of meer algemeen,
wegen vloeistoffen in hare eigene vloeistoffen?
De Ouden, dat is die Ouden van later datum, welke men Scholastieken noemt,
en anderen, die vóór den tijd der gevestigde proefondervindelijke Natuurkunde
geleefd hebben, stelden, dat de vloeistoffen niet in hare eigene vloeistoffen wegen;
gebruikende, daar zij in het Latijn schreven, het dubbelzinnig woord gravitare. BOYLE
deed, om hen te wederleggen, eene proef, die naderhand op de volgende wijze
door alle Natuurkundigen is herhaald: namelijk; men hangt een digtgesloten slesje,
in water gedompeld, aan den arm eener balans; breng: hetzelve met een tegenwigt,
in de andere schaal gelegd, in evenwigt; men opent het slesje, doch zoo dat de stop
'er aan blijve hangen, opdat het water 'er in vloeije; alsdan wordt het evenwigt naar
den kant van het flesje verbroken; als het vol is, maakt men weder evenwigt; dit
bijvoegsel is gelijk aan het water, dat het flesje bevat. Over de proef wordt niet
getwist. BOYLE en anderen besluiten, dat het evenwigt wordt gebroken door de
werking van het in het flesje ingetreden water op de balans: - de Hr. HESSELINK
ontkent de regtmatigheid van dit besluit.
Wij hebben zijne proeven herhaald, zijne redenen overwogen: en hoewel wij
voorheen in het gevoelen van allen stonden, zijn wij van de verkeerdheid van het
besluit door de Verhandeling van den Hr. HESSELINK overtuigd geworden, zonder
dat al wat de Hr. VAN MARUM in zijnen Brief daar tegen zegt, ons tot ons vorig
gevoelen heeft kunnen doen terugkeeren.
Hetgeen immers in de proef geschiedt, is enkel dit: zoo lang het slesje digt is,
werkt het op de balans door zijn gewigt, minus de persing, die het water oefent op
het volumen, dat het uiterlijke van de gesloten fles be-
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slaat: zoodra de fles geopend en met water gevuid is, werkt de fles op de balans
door zijn gewigt, minus alléén de persing, die het water oefent op de stoffagie van
de fles zelve. Daar nu die persing veel geringer is dan die in het eerste geval, moet
'er uit volgen, dat het flesje in het tweede geval sterker op de balans werkte dan in
het eerste; en daar het verschil dier beide persingen juist is die van het water binnen
in het slesje bevat, is ook het verschil van persing gelijk aan het gewigt van die
hoeveelheid water; zonder dat het water zelve in het minste of geringste op de
balans zelve werke of wege; dat echter zijn moest, zoude het besluit, door BOYLE
en anderen uit deze proef afgeleid, waar zijn.
Dit alles wordt in de Verhandeling van den Schrijver met juiste redeneringen en
proeven aangetoond: waaronder die van het emmertje uit wasch gemaakt, onzes
inziens, zeer keurig is. Wij zeiden, dat de Scholastieken, in het Latijn schrijvende,
het dubbelzinnig woord gravitare gebruikten; en in de daad men gebruikte de
woorden gravitas en pondus, gravitare en ponderare, door elkander, en als van
gelijke beteekenis; het is eerst nadat de leer van GALILAEUS genoegzaam was
doorgedrongen en in den tijd van NEWTON, en dus nadat BOYLE over deze zaak
geschreven heeft, dat men behoorlijk heeft onderscheid gemaakt tusschen gravitas,
zwaartekracht, of grave esse, zwaar zijn, gravitare, zwaartekracht uitoefenen, en
pondus, gewigt, of pondus habere, gewigt bezitten, or ponderare, wegen. Door
zwaartekracht (gravitas) verstaat men de kracht, waardoor alle ligchamen naar de
aarde vallen of trachten te vallen, en die in alle, groote of kleine, dezelfde is, zoodat
(den tegenstand der lucht daargelaten) een ligt veertje even snel valt als een stuk
goud, en dezelfde zwaartekracht bezit. Door gewigt (pondus) verstaat men de
uitwerking, welke alle de deeltjes van een ligchaam, te zamen genomen, door die
kracht, op een ander ligchaam bij trekking of persing oefenen, en welke derhalve
aan het getal der deeltjes of aan de massa evenredig is. Vraagt men nu, of
vloeistoffen in hare eigene vloeistoffen zwaar zijn? hangt het antwoord af, gelijk de
Hr. HESSELINK zeer wel heeftingezien, of men hier door zwaar zijn verstaat grave
esse, zwaartekracht bezitten, dan wel pondere agere, ponderare, door zijn gewigt
werken, wegen: want alhoewel men thans de juiste bepaling en beteekenis dier
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woorden kent, noemt men ze nog willekeurig door elkander: men zegt b.v. gravitas
specisica, soortgelijke zwaarte, in plaats van pondus specificum, soortgelijk gewigt:
men zegt, het goud is zwaarder (gravius est) dan zilver, in plaats van, is gewigtiger,
of heeft een grooter gewigt (ponderosius). Vraagt men dan: zijn vloeistoffen in hare
eigene vloeistoffen zwaar? en bedoelt men daardoor: behouden de deelen der
vloeistoffen, in die zelfde vloeistoffen, hare zwaartekracht, en werken zij door
dezelve? is het antwoord, ja: en de Hr. HESSELINK en allen stemmen dit toe. Bedoelt
men integendeel door de vraag dit: een gedeelte van eene vloeistof in die zelfde
vloeistof gedompeld, werkt het door zijn gewigt op den arm van eene balans, of
weegt het? is het antwoord: het weegt in dien zin niet, het werkt niet op de balans,
het oefent daarop geen gewigt uit. Dat nu de Ouden of Scholastieken de stelling
ook in dien zin genomen hebben, zoude niet moeijelijk vallen te betoogen, met
eenige hunner Werken aan te halen: het zal genoeg zijn, de plaats van BOYLE, door
den Hr. HESSELINK aangevoerd, en hetgeen dezelve voorafgaat, te raadplegen. En
dat de nieuwere Natuurkundigen de stelling der Ouden, in dien zin genomen, door
de bewuste proef hebben willen wederleggen, en het in het flesje ingevloeid water,
als wezenlijk op de balans werkende, en daardoor het evenwigt brekende,
beschouwd hebben, blijkt genoegzaam uit hunne redeneringen, in de plaatsen door
den Hr. HESSELINK aangehaald. Dat zij hier in die wederlegging misgetast hebben,
is ons duidelijk door den Hr. HESSELINK aangetoond: dat de Ouden in den zin, dien
wij in de tweede plaats hebben opgenoemd, gelijk hadden, is ook waar: en die
aanmerking heeft men aan den Hr. HESSELINK te danken.
Deszelfs uitlegging van de proef, waarin men de lucht weegt, is ook zeer juist: de
zaak is waar: men kent uit die proef het gewigt van de hoeveelheid lucht, in den bol
bevat; maar men weegt ze eigenlijk niet: men weegt (even als in de voorgaande
proef met het flesje en met water) enkel het verschil der persingen, die de buitenlucht
oefent op den bol van lucht geledigd en op den bol vol lucht; dit verschil nu is gelijk
aan het gewigt van de hoeveelheid lucht, die de bol bevat; en zoo men al hier eens
wilde blijven bij het denkbeeld dat men de lucht weegt, zoude deze wonderspreuk
plaats hebben,
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dat men met den bol de lucht weegt, haar gewigt bepaalt als de lucht 'er niet in is:
immers als de lucht 'er in is, weegt men alleen het glas, en wat 'er aan vast is: als
de lucht 'er uit is, het glas minus de persing, die de lucht op den bol oefent, dat is,
minus het gewigt van de lucht, die de bol bevat: dat is wederom, dat gewigt wordt
dan kennelijk.
Wij hebben de redenen opgegeven, waarom wij het gevoelen van den Hr.
HESSELINK omhelzen; en wij zeggen hem dank, dat hij den misslag, sedert anderhalve
eeuw begaan, heeft leeren kennen. Zijne Verhandeling, die, naar ons inzien, duidelijk
en keurig gesteld is, en waarvan wij de lezing en overdenking aan alle de
beoefenaren der Natuurkunde aanprijzen, is dan bij ons een stuk van belang: niet
omdat zij het veld der Natuurkunde door nieuwe ontdekkingen verrijkt, maar omdat
zij eene verouderde en algemeen aangenomen dwaling verbetert, en tevens een
nieuw bewijs oplevert van de omzigtigheid, waarmede men te werk moet gaan, als
men besluiten uit proeven afleidt. Hoeveel dergelijke misslagen zijn 'er veelligt nog
niet, die wij even blindelings op gezag van groote mannen aannemen, en die het
der moeite waardig zoude zijn te ontdekken en kennelijk te doen worden; al ware
het dan ook, dat zij de dus verre algemeen erkende grondbeginselen der
Waterweegkunde mogten betreffen, over welke de Hr. VAN MARUM verklaart dat het
van belang is dat niet getwist worde. Maar het zij ons geoorloofd zijn Ed. te vragen,
of dan, hetgeen eenmaal als grondbeginsel is aangenomen, geen onderwerp meer
van nader onderzoek mag uitmaken? en of, indien men bij zoodanig onderzoek
mogt vinden dat een aangenomen grondbeginsel of ongegrond of niet genoegzaam
gegrond is, men zulks niet zoude mogen verkondigen? Wij houden ons overtuigd,
dat het voor de Natuurkunde van zeer groot belang zoude zijn, dat 'er, behalve de
Maatschappijen, waarin men ten doel heeft de wetenschap door nieuwe ontdekkingen
te verrijken, eene, uit de kundigste Mannen bestaande, werd opgerigt, die zich enkel
bezig hield met de reeds gedane proeven te herhalen, te onderzoeken, te
verificeeren; de juistheid der besluiten, die men 'er uit afgeleid heeft, gelijk mede
de reeds aangenomene stellingen en grondbeginsels, na te gaan: veelligt zoude
men dan vrij wat misslagan ontdekken: en deze te ontdekken, te verbeteren, en
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vervolgens op te geven, is van zeer groot belang. Wij vreezen, wel is waar, dat,
indien 'er alsdan, over die grondbeginselen, geschillen ontstonden, over welke
Geleerden als over eene zaak van belang mogten komen te spreken, de Hr. VAN
MARUM misschien wel alsdan, even als hij nu zeide van Geleerden, onder welke hij
vernomen had dat men van het aangevangen geschil met den Hr. HESSELINK als
van eene zaak van belang sprak, ook zoude zeggen, dat hij vermeend had van die
Geleerden een ander oordeel te mogen verwachten. Wat ons betreft, wij vinden ons
nimmer in de verwachting, die wij van Geleerden hebben, te leur gesteld, als wij
bespeuren, dat zij anders denken dan wij. Wij eerbiedigen alle Geleerden, al zouden
zij hemelsbreed met ons in gevoelen verschillen: wij prijzen allen, die zich, al ware
het maar bij wijze van uitspanning, op de Natuurkunde toeleggen, al zouden 'er dan
onder hen geene Geleerden, geene kundige Mannen van den eersten rang, geene
VAN MARUM's gevonden worden; en wij zouden niet gaarne met vernedering of
laatdunkendheid van dezelve spreken. De Hr. VAN MARUM, integendeel, heeft van
zich kunnen verkrijgen, om, in zijnen Brief aan den Hr. HESSELINK, van de Leden
der Maatschappij Felix Meritis, te Amsterdam, in wier tegenwoordigheid de Hr.
HESSELINK zijne proeven genomen had, te zeggen: ‘het verwondert mij niet, dat vele
uwer in de Waterweegkunde weinig bedrevene toehoorders’ enz. en nog eens: ‘hoe
voldingend ook uwe proefnemingen aan uwe minbedrevene toehoorders mogen
voorgekomen zijn’ enz. Maar, zoude men den Hr. VAN MARUM mogen vragen, heeft
dan de Hr. HESSELINK zich, ter staving van zijn gevoelen, in plaats van op proeven
en bewijzen, op de goedkeuring of het oordeel van zijne toehoorders beroepen?
Immers neen. Alleen zegt de Hr. HESSELINK, in eenen Brief van 7 Maart 1806, dat
‘zijne bedenkingen bijval vonden bij hen, op wier oordeel hij meende bijzonderen
prijs te moeten stellen.’ Of de Leden van die Maatschappij zich gezamenlijk over
de zaak hebben geuit? ja of zij wel allen eenstemmig over de zaak in verschil
denken? - het een en ander is ons onbekend. Of, al hadden zij zulks gedaan, zij
dan nog in eenig opzigt zouden verdiend hebben, om, door den Hr. VAN MARUM, zoo
maar, zonder noodzakelijkheid, doorgestreken, en voor weinig bedreven gehouden
te
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worden; en of veelligt een, op kiesche beleefdheid gestelde, menschenvriend niet
zoude kunnen oordeelen, dat die uitdrukkingen van den Hr. VAN MARUM, jegens
eene, zoo dan niet enkel en alleen uit Geleerden bestaande, echter achtingwaardige
en loffelijke Maatschappij, de palen der bescheidenheid te buiten gaan? Wij laten
het aan het oordeel van het onzijdig publiek over, om te beslissen, of het gedrag
van den Heer VAN MARUM niet nog eene sterkere berisping verdiend had, waarvan
wij ons echter met opzet hebben willen onthouden.

Reize door Frankrijk, in gemeenzaame Brieven, door Adriaan van
der Willigen aan den Uitgeever. Met Plaaten. IIIde Stuk. Te Haarlem,
bij A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 207 Bl.
Wanneer men, daadlijk op reis zijnde, goed gezelschap aantreft, kort zulks den tijd
dermaate, dat men, om zo te spreeken, eer men het bemerkt, ter bedoelde plaatze
aankomt: zo gaat het ook, als men eene onderhoudende reis leest; men is aan 't
einde, eer men het gewaar wordt: dit laatste ondervonden wij meermaalen; dan
allertreffendst in deeze Reize door Frankrijk, welker derde en laatste Stukje, 't welk
met de twee voorige één bekwaam Boekdeel uitmaakt, wij thans aankondigen.
Wij zullen onzen Vaderlandschen Reiziger van verre volgen, en onze Leezers
met eene en andere door hem opgemerkte bijzonderheid bekend maaken.
Met den achttienden Brieve verlaat de Reiziger Toulouse, den weg neemende
na Bagnères: hoe veel genoeglijks ziet men met hem op dit tochtje! en dit volduurt,
als men te Bagnères is aangekomen, welks baden beschreeven worden; doch
pleizieriger was ons het landreisje van daar, vol heeriijke landgezigten en aswisseling
van tooneelen; onder deeze een schrikbaarend en gevaarlijk, door den Reiziger
dus beschreeven: ‘St. Sauveur voorbij zijnde, is de weg door eenige boomen en
struiken, tegen de steilte geplant, aangenaam beschaduwd. Aan de regterzijde hoort
men de Gave in eene diepte, hier en daar door dikke struiken
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bedekt, ruischen. De bergen worden hooger en steiler, en de diepte hoe langer hoe
ontzaglijker. Onze leidsman waarschuwde ons, dat wij welhaast aan een zeer smal
padje moesten komen, daar wij, voorzigtigheids halve, wel zouden doen om van de
paarden af te stappen. Hij noemde dit un mauvais pas. Dit padje was hier en daar
geen drie voeten breed, tegen eene zeer steile rots boven eene afgrijslijke diepte
uitgehouwen. ANTONIE, onze leidsman, raadde ons om niet rechts te zien, en ik
volgde zijn raad. De rotzen, waar de Gave bulderende tusschen door loopt, zijn zoo
steil, en staan zoo digt bij elkander, dat men tusschen twee hooge muuren zeer eng
schijnt ingeslooten; de zonnestraalen hadden hier thans geen toegang; het licht valt
'er alleen van boven loodregt in, en dit alles maakt het nog akeliger. De paarden
zelfs, hoewel aan dergelijke wegen gewoon, gaan met den neus op den grond, en
voelen eerst met eene soort van huivering, eer zij hunne voeten nederzetten. Men
spreekt niet tegen elkander; ieder is hier alleen op zichzelven bedacht; geen wonder,
men behoeft slechts te struikelen om in de diepte te morzelen te vallen. En
ondertusschen had het gevoel, dat ik in deezen toestand gewaar werd, meer van
het aangenaame dan van het onaangenaame. Het grootsche, het ongewoone, en
daarbij het lieflijk schoone, want de rotzen zijn veelal van onderen tot boven met
boomen en struiken bedekt, veroorzaaken eene streelenlende bewondering, die de
ongerustheid aanmerkelijk verdooft. Nog vreemder vertooningen te gemoet ziende,
wordt men door nieuwsgierigheid geduurig aangespoord en opgewakkerd; en laaten
wij ter goeder trouw zijn, de hoogmoed en eerzucht heeft aan alle dergelijke
onderneemingen ook vrij wat deel. Dit zoo smalle wegje was maar kort, en wij zetten
ons weder te paard: nu was het pad zoo breed, dat wij eene vrouw, die een ezel
met wol gelaaden voor zich heen dreef, voorbij konden laaten. Zij ging dit
voortbrengzel van haare kudde te Lutz verkoopen, en spon geduurig op de plaatzen,
waar de weg niet al te smal en moeilijk was. Een eind wegs verder heeft men een
pad, altijd niet veel breeder dan volstrekt noodig is, boven eene diepte van 80 à 100
voeten in de harde rots uitgehouwen, en hier en daar met stukken steen opeengezet
gemaakt; dit werk, dat niet zonder zwaaren arbeid ge-
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schied is, werd in 1762 uitgevoerd.’ Dit uittochtje verschaft den Reiziger veele woeste
bergtooneelen, het gezigt van watervallen, en ontzettende vertooningen van de
natuur in volstrekte woestheid.
De twintigste Brief leert ons Bagnères, en inzonderheid de ommestreeken, nader
kennen. Met den een-en-twintigsten vinden wij den Heer VAN DER WILLIGEN te
Bourdeaux, naa ons met zijne waarneemende reize derwaards vermaakt te hebben:
deels te land, deels te water volbragt hij dezelve. De Stad in het gezigt krijgende,
wordt zijn vaderlandsch gevoel wakker; immers hij schrijft: ‘De ligging van Bourdeaux
is, van deeze plaats gezien, zeer schoon en schilderagtig. Haare kaai en schoone
gebouwen vertoonen zich als een halven cirkel: voor dezelve ligt de rivier zoo vol
schepen, dat men hier en daar naauwlijks door de masten en touwen heen zien
kan. Aan de oevers ziet men scheepstimmerwerven, waar verscheide schepen op
stapel stonden. Buitenplaatzen en tuinen, alles kondigt eene welvaarende handelstad
aan. Deeze schilderi is vooral treffend voor een Hollander; men verbeeldt zich,
Amsterdam, Rotterdam of Dordt te naderen. - ô Mijn Vaderland! wanneer zal die
bloeijende staat, waarin ik u in mijne vroegejeugd gekend heb, eens wederkomen?
- Of zijt gij voor mij, zoo wel als die jaaren, voor altijd verloren? - Is die aloude deugd,
die edele standvastige en stoutmoedige aart, gepaard met kloek beleid en
weêrgalooze vaderlandsliefde, waardoor wij schier wonderen verrigt hebben, dan
te eenemaal van onder ons geweeken? - Is het vuur der vrijheid en onafhangelijkheid
dan ganschlijk uitgedoofd? - Helaas!’ - Te deezer Stede viel veel te zien en op te
merken; het een en ander levert stoffe tot den twee- en drieëntwintigsten Brieve.
Juist bevondt zich onze Reiziger in 't hartje van den Wijnoogst te Bourdeaux.
Buiten de Stad, te Hautbrion, zag hij het drukste van dien oogst in een der
voornaamste wijnlanden. Kort is dit berigt: ‘De Wijngaarden hieromstreeks
doorloopende, vonden wij 'er eene menigte van mannen en vrouwen, jongens en
meisjens bezig met druiven te snijden en 'er uit te draagen; zij zongen tusschenbeide
half Fransch half Patois Gascon, en scheenen zeer vrolijk. Een man, met een stokje
in de hand, was gesteid om de kinderen in order te houden. Buiten den Wijngaard
werden de druiven in kuipen of tonnen, op
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een kar, met twee ossen bespannen, gelaaden, en zoe na het pershuis gebragt: bij
dit pershuis was eene niet onaartige wooning. De rentmeester van het landgoed,
waarvan de eigenaar, naar hij ons verhaalde, te Parijs woonde, ontving ons, hoewel
wij hem niet kenden, of geen de minste aanbeveeling aan hem hadden, zeer
vriendelijk, en liet ons de wijze, waar op de wijn gemaakt werd, zien. Als veele onzer
landslieden zagen hoe daar mede gemorst wordt, zij zouden ligt huiverig zijn om
'er van te drinken (en zeker ging het hier nog op de zindelijkste wijze toe.) In het
pershuis waren twee vierkante houten bakken, hebbende naar gissing tien à twaalf
voeten lengte, even zoo veel breedte en ongeveer twee voet diepte; zij stonden
eenige voeten van den grond verheven; in deeze bakken werden de druiven
geworpen, en vijf of zes menschen vertreeden die dan met hunne bloote voeten;
dit noemt men Fouler le Vin; het sap liep, door een gat aan de voorzijde gemaakt,
in kuipen, en twee andere mannen droegen het van daar in eene andere groote en
hooge kuip, daar zij met een trap naar toe moesten klimmen. Deeze kuip was nog
nieuw, van eikenhout gemaakt, en met ijzeren hoepels omringd. De rentmeester
verhaalde mij, dat dezelve L. 1500 gekost had; men verkiest voor dergelijke kuipen
het eikenhout hier omstreeks groeijende, boven het vreemde, omdat het minder
hard is. In deeze kuip liet men het sap en de verpletterde druiven 10 à 12 dagen
staan, eer men ze verder uitperste en op vaten deed. De witte wijn, dien men hier
minder teelt dan de roode, was reeds in de vaten en gistte aanhoudend, zoodat de
schuim door het boorgat, dat openstondt, uitliep; deze wijn, hoewel pas veertien
dagen oud, was reeds zuuragtig. Men liet ons ook wijn van voorleden jaar, en van
dien, welke eenige jaaren oud was, proeven: de laatste vooral was zeer lekker. De
wijn van Hautbrion behoort tot de beste en fijnste wijnen, die in deeze gansche
landstreek geteeld worden; doch om goed te zijn, moet men ze ouder laaten worden
dan de Medos, en niet eerder drinken voor dat zij 5 à 6 jaaren oud is. De druif is
hier klein, donker van klem, hard van schil en niet zeer aangenaam van smaak. De
wijnoogst was hier over 't algemeen goed; echter hadden de wijngaarden door de
voorjaarsvorst nog wat geleden. - Al wat men in Holland voor Bourdeauxsche en
Medoc-wij-
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nen verkoopt, moet men niet gelooven, dat in die landstreek groeit; een goed
gedeelte Languedocsche wijnen loopt 'er onder. Al die wijnen verbeteren veel door
de reis over zee, en wij hebben daar bij beter slag om ze te bereiden dan de
Franschen zelve, en welligt is 'er onze lugtstreek ook beter toe geschikt.’
Bourdeaux beschrijft onze Reiziger als eene soort van luilekkerland; ‘goed vleesch,
vooral runderen en schaapen, haperen 'er niet, daar Gasconje nog al wat weiland
oplevert, zoo min als versche zee- en riviervisch; de ommestreeken leveren ook
verscheide soorten van wildbraad en tam gevogelte in menigte op, waarbij men
veeltijds de beroemde truffels, die het nabuurig land van Perigord oplevert, voegt:
de hoofdstad van dat land is beroemd om de patrijzen-pasteijen; en de wijn begrijpt
gij dat bij alles niet hapert, hoewel de fijne en lekkere soort 'er gansch niet algemeen
en bijna zoo duur is als bij ons. De wijn, dien men in herbergen, zelfs in voornaame,
gewoonlijk drinkt, is maar redelijk, en als men een flesje extra wil hebben, moet men
'er 4 à 5 livres voor neêrtellen, en dan nog heeft men van den allerbesten niet. Over
't algemeen zijn de leevensmiddelen hier duur; zelfs houdt men Bourdeaux voor de
duurste plaats in Frankrijk; het geen ik voornaamlijk aan den overvloed van geld,
die 'er althans in vredestijd plaats heeft, toeschrijf. Menschen die rijk zijn, en het
voornaamlijk om lekker eeten en drinken te doen is, zou men deeze Stad wel tot
eene woonplaats kunnen aanraaden.’ - Liefhebbers van het Tooneel en andere
uitspanningen kunnen ook hun genoegen vinden.
Wij zouden, met vermaak, onze Leezers nog het een en ander mededeelen uit
den vier- en vijfëntwintigsten Brieve, bevattende de terugreize na Parijs en de
beschrijving der doorgetrokkene Steden; doch genoeg hebben wij, in dit en de
voorige berigten, aangevoerd, om de nieuwsgierigheid uit te lokken. Deeze zal zich
ook onthaald en voldaan vinden over de Afbeeldingen, in dit Werk voorkomende:
met Plaaten, staat dikwijls op den Titel der hedendaagsch uitkomende Boeken,
wanneer men naauwlijks aan het meervoudig getal voldoet, met 'er twee te geeven;
dan in deeze drie Stukjes telt men, behalven de Kaart van Frankrijk, een
vier-en-twintigtal, en onder deeze zeer aartige. Hij sluit zijn Werk met iets voor de
Reizigers inzonderheid
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door Frankrijk; men zal, derwaards trekkende, wel doen met die onderrigtingen te
raadpleegen.
Met genoegen lazen wij in den laatsten Brief: ‘Welhaast naderden wij de schoone
toegangen van Versailles, welke plaats, met de omstreeken, ik reeds naauwkeurig
gezien had, en waarvan ik u in 't vervolg misschien het een en ander zal mededeelen,
gelijk ook over Parijs en verdere omliggende plaatzen. Mijne gehouden
aantekeningen, geduurende een verblijf van ruim twee jaaren in die Stad, zullen mij
daartoe nog al eenige stof kunnen opleveren.’ - Wij zien zulks, onaangezien de
menigvuldige beschrijvingen van het hedendaagsch Parijs, met verlangen van onzen
onderhoudenden Landgenoot te gemoet.

Reizen door Rusland, Duitschland, Zwitzerland, Frankrijk en
Engeland; door N. Karamsin. Uit het Hoogduitsch vertaald. IIde
Deel. Met Plaaten. Te Leijden, bij P.H. Trap. In gr. 8vo. 246 Bl.
Verdiende het vorig Deel dezer Reize, als zeer onderhoudend en leerzaam, alle
aanprijzing la ons oog, dit tweede houden wij niet minder, en wij beloven iederen
Lezer nut en vermaak. Bijna op iedere bladzijde ontmoeten wij de bewijzen, hoe
zeer het hart van den Schrijver voor het schoone van natuur en kunst niet alleen,
maar vooral ook voor het zedelijk ware en goede geöpend is; de uitboezemingen
van 's mans godsdienstig gevoel zijn ook menigvuldig en treffend; en het geheel
wordt daardoor, zoo als ook door menigen aandoenlijken trek voor het hart,
aanhoudend verlevendigd.
In dit Deel leidt de Schrijver ons met hem door een goed deel van Zwitzerland,
en berigt ons het merkwaardigste, en wat hem bijzonder trof. Hij vertrok van Zurich,
over Baden en Arau, naar Bern, in welke Stad de Bibliotheek, en vooral een relief,
dat gedeelte der Alpen voorstellende, hetwelk hij voornemens was te bezien,
inzonderheid zijne aandacht vestigde; terwiji hij tevens loflijke melding doet van een
soortgelijk kunstgewrocht, door den Generaal PFEIFFER, een burger van Lucerne,
met ongelooflijke moeite vervaardigd, 't welk hetgeen hij hier zag nog ver overtreffen
moet. Maar bovenal werd hem Bern merkwaardig, door de kennis, die hij daar
maakte met den Pred. STAPFER, dien hij te regt eenen zeer edelen Zwitzer noemt,
en den geleerden Natuuronderzoeker WIJTTENBACH, wiens werken hij aanstipt. Hij
vertrok van Thun, en met het veerschip over de Thuner
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zee. Eeuwige wijsheid! welke verscheidenheid is 'er in uwe natuurlijke en zedelijke
wereld! Dezen indruk gaf hem op deze reize de schoone, prachtige natuur. Aan den
zuidlijken oever verhief zich het oude slot Spies, voorheen een eigendom van eene
der oudste familien uit het Canton. De laatste stam van dit huis het BUBENBERGSCHE,
waren LEONARD en AMALIA, een beminlijk paar, en beiden gaven broeder en zuster
aan een broeder en zuster uit het huis ERLACH, mede een der aanzlenlijkste, de
hand. ‘Op den dag van de bruiloft, na het middagmaal, deed men een speeltogtjen
op de zee. De lucht was zuiver en helder; een zagt windjen verkoelde de wakkere
roeijers, en speelde met de blonde haairen der schoonen; kleene golven dartelden
om de boot, en hun zagt gemurmel goot eene tedere zwaarmoedigheid in de harten
der geliefden, die, sidderend aan elkander gedrukt, zuchteden om de vlam der liefde
te verbergen, die in hunnen boezem gloeide, daar haare wederschijn zich op haare
gloeijende wangen verriedt. De avond begon reeds te vallen, en niemand dacht aan
de terugreis. De zon ging onder, en op eens brulde de storm, als losgelaten uit de
diepten der holen; de golven verhieven zich, en de Stuurman schrikte. Hij bevlijtigde
zich om den oever te bereiken, maar door de duisternis kon hij niets onderscheiden.
De riemen ontzonken aan de handen der vermoeide bootslieden, en golf op golf
dreigde de boot te overstelpen. Verbeeldt u den toestand der ongelukkige Gelieven!
Zij zochten den Stuurman en de roeijers moed in te spreken, en sloegen zelf de
handen aan 't werk. Toen zij zagen dat alle hunne pogingen vergeefsch, en hun
dood onvermijdlijk was, bevalen zij zich der Voorzienigheid, droogden de laatste
tranen af, omhelsden elkanderen, en verwagtten zoo hun laatste oogenblik, 't welk
spoedig daar was. Een hooge baar sloeg de boot om, en allen vonden hun graf in
de golven, een eenigen roeijer uitgezonderd, welke gelukkig tot aan den oever
zwom, en de tijding van den dood der ongelukkigen bragt. Zoo wierd de oude stam
der BUBENBERGEN vernietigd, en hun slot ging over aan die van ERLACH, welke men
thands voor de voornaamste stam in Bern houdt. Ik bezag,’ zegt de Reiziger, ‘onder
treurige denkbeelden dit slot. De wind waaide om de verlatene muuren.’
Bij Untersee stapte onze Reiziger uit het schip, en begon met eenen leidsman
eene reize te voet door de Alpen; spoedig kwam hij bij de beroemde Stofbeek, waar
het water meer dan 900 voeten hoog van de rots afstort, zonder de helling des bergs
te treffen, en zich in den omtrek van honderd schreden als een stofregen op de
aarde verspreidt: kort daarop vond hij de Trummerbeek, wier donderende waterval
onder die woeste schoonheden behoort, welke den beminnaar der natuur verrukken.
Eenige volgende Brieven zijn van het gebergte, en
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eenige daar liggende dorpen, gedagtekend. De Reichenbach trof hem vooral. ‘Ieder
gevoelvolle,’ zegt hij, ‘moet altijd de groote natuurverschijnzelen des Rhijnvals en
des Reichenbachs bewonderen, maar welk penseel, welke pen kan ze voorstellen?
betoverd door den mij omringenden donder, stortte ik bijna zinneloos ter aarde.’ En
van het Haslydal zegt hij, (want wij kunnen bij iedere bijzonderheid niet stilstaan,)
‘Ach! dat ik geen schilder ben! - dat ik niet aanstonds het schoone Haslydal op het
papier kan brengen, 't geen zich in de gedaante van een treffenden bloeijenden tuin
tusschen wilde en hemel - hooge rotzen voorstelt! Lustbosschen van vruchtboomen,
en daar tusschen kleine houten huizen, die het dorpjen Meijringen uitmaken: de
Aar, die het dal in de lengte doorstroomt, eene menigte kleene beeken, die van de
steile rotzen storten, en met zilveren schuim tusschen het sluweelen groen
voortvlieten: dit alles geeft zulk een romanesk en treffend beeld als ik nog nooit
gezien heb.’
Na dit togtje door de Alpen geeft ons de Schrijver van het merkwaardigste, dat
hij in Bern aantrof, berigt, waar hij zich nu nog eenige dagen ophield, en brengt ons
vervolgens te Lausanne, vanwaar men zijnen uitstap naar het dorpje Clarens, niet
verre van Vevay, het tooneel van de bekende Roman, de Nieuwe Heloise van
ROUSSEAU, vooral ook met genoegen lezen zal. Eenen geruimen tijd hield zich onze
Reiziger te Geneve op, en vergat vooral Ferney niet, het voor de bewondeaars van
VOLTAIRE altijd zoo belangrijke Ferney. Het verblijf van KARAMSIN te Geneve werd
ook zeer veraangenaamd door dat hij daar een' zijner vrienden vond, Dr. BECKER,
die nu voor het vervolg zijn reisgenoot werd. Door hem ontving hij van andere
vrienden berigten, en alzoo wordt ook de Lezer aangenaam verrascht door het
verhaal van eene toevallige kennismaking van beider vriend, den Dichter BAGGESEN,
met de kleindochter van den beroemden HALLER, waaruit dan ook een huwelijk
wordt, onder de gelukkigste vooruitzigten. Niet onaardig voor den Lezer is, weinige
bladzijden verder, het verhaal van eene minnarij van zijnen vriend den Doctor, die
zekere Schoone, die hij op reis ontmoet had, maar niet ver-Seten kon, vol vertrouwen
haar ging opzoeken, maar reeds verloofd vond. Veel belangrijker echter is 's
Schrijvers kennismaking met, en zijne herhaalde bezoeken bij den beroemden
BONNET, wien hij gansch anders vond, dan hij zich had voorgesteld: hij dacht een
zwakken, door den last der jaren neergedrukten, grijsaard te vinden - eene oude
hut, wier tijdelijke bewoner, (oorspronkelijk een burger des hemels) de aarde moede,
zich alle dagen naar zijn vaderland spoedde - met één woord, de overblijfsels van
den grooten BONNET: maar hij vond eenen vrolijken grijsaard, in wiens oogen het
vuur des levens nog glimde, wiens stem nog zuiver en welluidend
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was, die, behalve aan zijn gehoor, nog weinig leed door gebreken des ouderdoms,
met één woord BONNET, van wien men nog eene tweede Palingenesie verwachten
kon. Dit werk en ook 's mans Wereldbeschouwing worden door onzen Schrijver in
zijne moedertaal overgebragt; en bij het laatste stelde de groote man hem in staat
om 'er nieuwe aanmerkingen bij te voegen, waarvan hij hem de mededeeling
beloofde. ‘Ik ben een mensch, (zeide BONNET) ik heb kunnen dwalen: daar ik
onmooglijk zelf alle proeven kon doen, zoo heb ik vreemde dwalingen aangenomen,
tot ik dezelven eindelijk ontdekt heb; en dewijl ik mijne werken gaarne tot de
hoogstmooglijke volmaaktheid brengen wil, zoo verbeter ik aanhoudend de fouten,
die ik in dezelve vinde.’
Met een woord wordt hier ook van den Heer ULRICH en zijn onderrigt aan
Doofstommen gewag gemaakt. In de Cathedraal-kerk bezocht KARAMSIN de
gedenkzuil van den Duc DE ROHAN, en herinnerde zich aan dit voormalig hoofd der
Protestanten in Frankrijk; en TANCREDO, zijn zoon, wiens ligchaam daar ook rust,
ofschoon het grafschrift op dezen, op aanzoek van den Koning van Frankrijk, is
weggedaan. Ook het Pieters - eiland nam onze Reiziger op, en deed in het Pays
de Cex eenen kleinen uitstap. Hier ontmoeten wij eene en andere, deels grappige,
deels aandoenlijke, geschiedenis, en verzellen voorts onzen Reiziger naar Lyon,
waar, behalve het merkwaardige der stad, de beroemde Danser van het Parijsche
tooneel, VESTRIS, die thans daar zich juist ophield, zijne aandacht trok. Ook maakte
hij kennis met den Dichter MATTHISON; deze bragt hem bij eenen beeldhouwer, die
zich in Italien naar de Antieken gevormd had, maar zich in dat tijdstip zeer beklaagde:
Thans, zeide hij, werk ik weinig, want ik moet met andere burgers op de wacht
trekken. Het gezigt van het onvoltooide werk maakt mij treurig. Ach! mijne Heeren!
gij kunt u het hartzeer van een kunstenaar voorstellen, dien men van zijn werk
afroept. In het Hospitaal, de Carthuiser-kerk, bij de overblijfsels der Romeinsche
waterleiding, het Nonnenklooster, waar voorheen de Romeinsche baden waren, in
den Schouwburg, enz. kunnen wij onzen Reiziger niet volgen. Daar hij met zijnen
vriend reizen wilde, moest hij zijn plan, om Languedoc en Provence te bezoeken,
opgeven; met eene boot vertrokken zij op Chalons, van daar per as naar Parijs.
Zijne bespiegelingen op dat watertogtje willen wij, tot eene proeve, voor onze Lezers
afschrijven.
‘De zon gaat op - de nevel verdeelt zich, en onze boot schommelt op de
hemelsblaauwe, met gouden streepen door de morgenzon bestraalde vlakte des
waters...... Ik dacht aan den oorspronglijken toestand van dezen bloeijenden oever.
- Hier stroomde weleer de Saone tusschen donkere wildernissen. - Het duister bosch
ruischte over zijne golven -

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

265
de menschen, die zijne oevers bewoonden, leefden gelijk wilde dieren, in diepe
holen, of onder honderdjarige belommerde eiken. - Welk eene verandering! Hoe
veele eeuwen zijn 'er nodig geweest, om alle spooren der oorspronglijke woestheid
uit de natuur uit te wisschen!’
‘Maar misschien zullen in den loop der tijden deze schoone oorden weder verouden
en verwilderen! misschien ziet men over eenige eeuwen, in plaats van deze schoone
meisjens, welke thans voor mijne oogen aan den oever zitten, en hare witte geiten
kammen, wilde dieren, die door hun gebrul de woestijn nog vreeslijker maken. Treurig denkbeeld!’
‘Aanschouwt de omwentelingen der natuur! Leest de geschiedenis der volken!
Wendt uwe oogen naar Syriën, naar Egypten, naar Griekenland - en zegt, wat men
kan verwagten? Alles rigt zich op, of valt. De volken der aarde zijn gelijk aan de
bloemen des velds. Zij verwelken op haren tijd - de wandelaar, welke zich weleer
over hare schoonheid verwonderde, komt aan de plaats, waar zij bloeiden, en zijn
oog valt op het treurige mos - ja, OSSIAN! gij voeldet levendig dit betreurenswaardig
lot aller dingen onder de zon, en daarom roeren uwe zwaarmoedige gezangen mijne
ziel.’
‘Wie blijft borg, dat Frankrijk - het voortreflijkste der Rijken van onzen Aardbol 't welk met betrekking tot zijn luchtstreek, zijner voordbrengzelen, zijner beschaving
en verlichting zijn gelijken niet heeft, - niet eens het tegenwoordige Egypten zal
worden? - Dit alleen kan ons troosten, dat, met den val der Natiën, het geheele
menschlijke geslagt niet valt. Het eene maakt plaats voor het andere, en wanneer
Europa verwildert, zoo ontstaan misschien in Africa of in Canada burgerlijke
maatschappijen, onder welke wetenschappen, kunsten en ambagten bloeijen.’
‘Daar, waar voorheen HOMERUS en PLATO leefden, woonen thans wilde barbaren
- maar daarvoor leeft in het noorden van Europa de Dichter der Messiade, welke
HOMERUS zelfs zijn lauwerkrans ontnomen heeft - daarvoor zien wij aan den voet
van den Jura BONNET, en in Koningsbergen KANT, tegen welken PLATO, met betrekking
der wijsgeerte, slechts een kind is.’
Eindelijk komt KARAMSIN in Parijs; en hier zouden wij gewis te veel, hetgeen bekend
is, moeten aanstippen, wilden wij de brieven aan zijnen vriend volgen, voor wien
ieder berigt des Reizigers nieuw en belangrijk was, terwijl men roch ook dit gedeelte
des Werks met genoegen lezen zal. Het spreekt van zelve, dat de Schouwburgen
vooral ook zijne pen onledig houden.
‘Parijs is tegenwoordig in lang dat niet meer wat het voerheen was,’ zegt de
Reiziger; hij was daar in het voorjaar
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1790, en wie weet niet hoe het zints dien tijd wederom veranderd is? ‘Geloof niet,
schrijft hij, dat de geheele Natie aan het groote Treurspel, 't welk thans in Frankrijk
gespeeld wordt, een werkzaam aandeel neemt. Naauwlijks het honderdste gedeelte
behoort tot de eigenlijke Tooneelspeelers. De overigen zijn aanschouwers, en
oordeelen of twisten, weenen of lachen, klappen of sluiten, nadat het hun bevalt.
Zij, welke niets te verliezen hebben, zijn moedig als hongerige wolven: zij
daarentegen, welke alles kunnen verliezen, zijn bevreesd als hazen. Gene willen
alles hebben, en de anderen zoeken iets te redden,’ enz. Dan wij leggen de pen
neder, den Lezer naar dit onderhoudend Werk zelve verzendende; 'er alleen nog
bijvoegende, hoe de Schrijver zijnen tijd in Parijs doorbragt, en 'er vrolijk en
vergenoegd was, gelijk men het 'er denkelijk nagenoeg op dezelfde wijze nog wezen
kan:
‘Men huurt in een der beste Hotels eene kamer, waar men echter alleen logement
en bediening vindt. Koffij en Thee laat men zich uit een nabijgelegen Koffijhuis, en
het eeten van eenen Kok brengen. Des morgens onder de koffij’ (die hier voortreflijker
dan ergens wordt toebereid) ‘leest men Journalen en Nieuwspapieren, waarin men
altijd iets merkwaardigs, iets om te weenen of te lachen vindt. Terwijl komt de
spraakzame, grappige Kapper, welke allerlei haken en oogen’ (toen) ‘van MIRABEAU
en MAURY, van BAILLY en LA FAYETTE’ (thans denkelijk van anderen) ‘vertelt, terwijl
hij de hairen met de lekkerste pomade inbalzemt, en met de witte en fijnste poeder
bestrooit. Daarna trekt men een eenvoudigen zindelijken Frak aan, en doorkruist
de stad. Men gaat in het Palais Royal, in de Elyseesche velden, of ergens bij eenen
beroemden schrijver, of kunstenaar, in de prenten-winkels, of bij DIDOT, om de
kostbare uitgaven der Grieksche en Latijnsche classische Schrijvers te bewonderen.
Onderwijl nadert de middag. Nu gaat men ergens bij eenen Restaurateur (Kok),
waar men voor eenen Roebel vijf of zes goede schotels, en nog een desert heeft.
Den tijd tot dat de Schouwburg begint, brengt men door, met het bezien van eene
kerk vol gedenkstukken, van eene gallerij met schilderijen, van eene bibliotheek,
en met het klokkeslag van zes uren gaat men in de Opera, of in eenen anderen
Schouwburg, nadat men lust heeft om te schreijen of te lachen. Hierna herhaalt
men zich van zijne menigvuldige gewaarwordingen in een Koffijhuis in het Palais
Royal bij een kom Bavaroise - beziet de prachtige verlichting, arcaden en alleën,
hoort dikwils de gesprekken der daar tegenwoordig zijnde diepzinnige staatkundigen,
en keert op zijne stille kamer terug, waar men den dag overdenkt, zijne denkbeelden
verzamelt, en misschien eenige re-
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gels in zijn dagboek schrijft. Eindelijk werpt men zich op het zagte bed, en waarmede zich ieder dag des levens sluit - men sluimert onder vrolijke gedachten
tot den morgen in.’

Taalkundige Bijdragen tot den Frieschen Tongval; door Ev.
Wassenbergh, Hoogleeraar in de Grieksche en Nederduitsche
Taalkunde, enz. te Franeker. IIde Stuk. Te Francher, bij D. Romar.
1806. In gr. 8vo. 240 Bl.
De kundige en van de Friesche Hoogeschool veel verdienende Hoogleeraar
WASSENBERGH vervolgt hiermede zijnen Taalkundigen arbeid, over welks verdienste
(*)
wij voorheen in ons Maandwerk onze gedagten hebben medegedeeld . Van nieuws
kunnen wij niet nalaaten onzen dank te betuigen aan den man, die toont voor de
opgevatte taak wel te zijn berekend, voor het licht, welk hij hier wederom heeft
verspreid over eene taal, zoo rijk, indien niet rijker dan eenige andere, die elders
wordt gesproken; taal, die, hoewel nu, in de dagelijksche zamenleeving, merkelijk
verbasterd, op eene zeer hooge oudheid mag roem draagen; taal van een Volk,
eindelijk, wiens oorsprong zich in de hoogste oudheid verliest, en schier met den
naam van Aborigines zoude mogen betiteld worden. Laag neder te zien op zulk
eene taal, en op de poogingen, 't zij om haare waardigheid te handhaaven, 't zij om
over haar eenig licht te verspreiden, dunkt ons met het karakter eenes echten
Taaloeffenaars niet te strooken, die de Oudheid doorsnuffelt, of met vreemde Volken
te raade gaat, niet om eene geheele nog leevende taal, maar enkele woorden op
te spooren, die al voor lang in onbruik zijn gekomen.
Bijdragen noemt de Hoogleeraar de verzameling, in dit Boekdeel voorhanden.
Leed doet het ons, de verzameling van Friesche Spreekwoorden, die hij voorheen
hadt beloofd ten getale van meer dan MDCCC te zullen gemeen maaken, aldaar
niet te hebben aangetroffen. Spreekwoorden, zoo als wij dezelve ergens niet onaartig
genoemd vinden, zijn als de wijsheid der Natien. Omtrent de zeden, gewoonten,
smaak, denkwijze, enz. der aloude Friezen zoude daaruit niet weinig lichts hebben
kunnen geschept worden. In de Voorrede geeft de Heer WASSENBERGH reden,
waarom hij het publiek in deszelfs verwagting heeft moeten teleurstellen; dezelve
was

(*)

Zie Vad. Letteroef. 1802, D. I. bl. 622.
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hoofdzaakelijk de gebrekkigheid der Handschriften, tot hem gekomen; terwijl hij,
egter, alle hoop niet verloren geeft, dat de Friesche Spreekwoorden van den
beroemden GABBEMA wel ergens zullen schuilen, om welke, indien zij onder hen
berusten, aan het licht te brengen, hij alle Taal- en Oudheidkundigen ten ernstigste
uitnodigt. Mogt zijn Hooggel. daarin gelukkig slaagen, of anders zich opgewekt
gevoelen, om althans, zoo veel hij bezit, het licht te doen zien, met voegzaame
aanteekeningen verrijkt en opgehelderd.
Van de stukken, hier voorhanden, zullen wij een meer of min uitvoerig verslag
doen. Aan 't hoofd ontmoeten wij eene Proeve van Oudheid-, Taal- en Dichtkunde
op GIJSBERT JAPIKS Dichtstuk, ten titel voerende: Nysgierige Iolle in Haitze-Iem, of
Nieuwsgierige Iolle en Haitze-Oom. Kenners der Friesche taale en Dichtkundigen
roemen dit gedicht als een meesterstuk van vernuft en vindinge, als eene echte
schilderij der oude tijden en zeden, en te gelijk als blijk vertoonende van des Dichters
gezond verstand en helder inzigt van de natuur der echte godsvrugt; een Dichtstuk,
in één woord, in fraaiheid gelijk aan dat ander van Meester GIJSBERT JAPIKS,
Tjeskmoers Zeeaengst gonoemd, waarvan, gelijk ook van het tegenwoordige, de
geoeffende Amsterdamsche Doopsgezinde Leeraar R. KOOPMANS, in zijne fraaie
proeve op den straks genoemden Dichter, gedeeltelijk eene vrije vertaaling in
(*)
Nederduitsche verzen heeft gegeeven . Zie hier, met des Hoogl. woorden, den
inhoud van het Dichtstuk: ‘Men verbeelde zich een Dorp, of Buurt, waar langs de
Heeren- of Rijdweg loopt. Een Wagen komt oprijden uit de nabuurige Stad, rijkelijk
gestoffeerd met zwierig gekleede Stedelingen. - Deze vertooning trekt de aandacht
van IOLLE, een jongen Boeren Zoon; die, daarop, de geheele Buurt bij naame in
allerijl te zamen roept, en daar onder ook eenen eerwaardigen en wijzen Grijsaart,
bij den Dichter HAITZE-Oom geheeten. IOLLE vaart in hevige drift uit tegen de Pracht
en Praal der Stedelingen, en zou dezelve wel voor eene der oorzaaken van 's Lands
Rampen willen doen doorgaan! Dan hij wordt daar in door den Ouden tegen
gesproken, die hem aanwijst, hoe ook de Land-jeugd eene haar eigene weidschheid
hebbe; hoe dartel en ongeregeld ook derzelver gedrag in veele opzichten zij; en uit
dien hoofde vermaant op zich zelven te zien! - Het gesprek is zeer ernstig, en zeer
leerzaam: ook wonder wel geschikt, om 'er de klederdracht en zeden van voor
omtrent twee Eeuwen uit op te merken.’

(*)

Zie Vad. Magazijn, bij WARNARS, 1801.
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Hoewel ons Maandwerk meestal van der Friesche taale onkundigen wordt geleezen,
willen wij, egter, de vrijheid neemen, eenige regels af te schrijven, nevens de
vertaaling, door den Hoogl. WASSENBERGH daarvan gegeeven. IOLLE over de
klederpracht der Stedelingen weemoedig zich beklaagd hebbende, voert hem
Haitze-Oom te gemoet:
‘Mar! min seyt 'er fen, mey Iolle!
Bistu nu so swier fen holle,
Datste splinter-sjoghste? Stalck'
Yn dyn eyn eag is in balck'.
Yn dyn Tuwn iz noagh to wjoeden.
Bern, het hettet to betjoeden,
Dat me' oors leck in breck beguwcht,
In eyn suwl naet ien reys sjuwcht.
Iz 't naet tjoe, dat Minske eagen
Wytge' om oor' ljoe quea, lànz pleagen,
Lôytse al 't jinge' in oor begiet,
Nin lilck, dat uwz selm mis - stiet?’

Thans doet de Dichter den ouden Man den jeugdigen berisper op zich zelven wijzen,
en op de praal, die zich ook op zijn eigen gewaad vertoont.
‘Spe'gle dy reys, yn dyn sinnen,
Fry fen boeyte in djiep fen binne,
Tinckste' it tygge oer soore' in ney,
Fen dy salm (:Myg:) rinste wey:
Bert it naet, korts alle Sneynnen
Du in Duwckle, Buwe in Heyne
Jeppe, Jackle, Jeyp in Frans,
In so by de gou ford lanz,
Az iemme ynne boerren komme,
't Himd opp' borst benaeyd mey blomme In mey beamke - Letters beyd,
Dat den bleat in ypen leyt,
d'Himd-rock wyld mey syde sticke:
't Waempis gat oon gat trog-pricke;
Lanze Rieme' in Fôle-jacht
Lycket dat naet rju ney pracht?
Jiette swy ick strypp' in koorde,
Lanz dyn wyde broeck om-borde:
Fen dyn locken, giel az waegs,
Dy oere' earen hingje az flaegs.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

270
De Heer WASSENBERGH heeft deeze regels aldus vertaald:
‘Maar men zegt 'er van met Iolle!
Zijt Gij nu zo zwaar van hooft,
Dat Gij den splinter ziet? - mijn Vriend,
In uw eigen oog is een Balk.
In uwen Tuin valt genoeg te wieden,
Kind! - wat heeft het te beduiden,
Dat men eenes anderen Misvalligheid en Gebrek bespot,
En eigen Vuil niet eens ziet?
Is 't niet vreemd, dat menschen oogen
Wijten aan het kwaad van anderen de plaagen des Lands,
Gadeslaan al het geen een ander begaat,
En niet het Leelijk, dat ons zelven misstaat.
Spiegel U eens in uwe gedachten
Vrijelijk van buiten, en diepdoordringend van binnen;
Denkt Gij het ter deegen over, voor en na,
Van U zelven, Neef, loopt Gij weg.
Gebeurt het niet, schier alle Sondagen,
Gij en Doekle, Bouwe en Hein,
Jeppe, Jakkle, Jeip en Frans,
En zo voorts bij den regel langs
Als Gijl. in de Buurt komt,
Het Hembd op de borst benaaid met bloemen En met boomtjens Letteren allebeiden,
Dat dan bloot en open ligt;
De Hembdrok wild (zwierig) met sijde gestikt,
Het Wambes met gat aan gat doorgeprikt.
Langs den Riem een Veulen-jacht: Gelijkt dat niet vrij wat naar pracht?
Nog verswijg ik streep (Lint) en koorde
Langs uwe wijde Broek omgeboord;
Van uwe Lokken, geel als Was,
Die over de Ooren hangen als Vlas.’

Verder geest de Hoogl. WASSENBERGH dikwijls reden van zijne overzettinge, en voegt
'er aanmerkingen nevens, die van 's Mans bedrevenheid ook in de verwante taaien
getuigenis draagen. Zoo niet ten aanzien der beteekenisse, immers van de afleidinge
zommiger woorden, is ons hier en daar wel iet bedenkelijks voorgekomen; doch
plaatsgebrek verbiedt ons hierover uit te weiden. Eene Bijlage, handelende over de
Friesche naamen van de dagen der Weeke, sluit de Eerste Verhandeling. De Tweede
loopt over de Eigen-naamen der Friezen, zijnde eene tweede, zeer aanzienlijk
vermeerderde
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en verbeterde uitgave. Den eersten druk thans niet bij de hand hebbende, kunnen
wij het onderscheid tusschen beiden niet naauwkeurig beoordeelen; terwijl wij, egter,
aan vroegere lekture gedenkende, de mindere uitgebreidheid van de eerst
afgegeevene naamlijst ons wel kunnen herinneren. De Verhandeling behelst een
onderzoek, hoe het bijgekomen zij, daar bij meest alle andere Volken eene
zonderlingen schaarsheid van Eigen-naamen heerschte, dat de Friezen van dezelve
zeer rijkelijk voorzien waren. De Hoogl. is van oordeel, dat, terwijl elders veele
menschen naar Heiligen en Martelaaren zich lieten noemen, waaruit deels eene
groote gelijkheid, deels schaarsheid ontstaan moest, de Friezen daarentegen zeer
zorgvuldig waren in het bewaaren van de oude en voorvaderlijke Eigen-naamen;
in dier voege, dat, hoewel zij, op raad en aandrang der Geestelijkheid, zomtijds met
heilige naamen zich lieten noemen, zij nogtans ten allen tijde zeer zorgvuldig geweest
waren om de Vaderlandsche voort te planten. Dit hadt vooral plaats ten platten
Lande. ‘Want (schrijft de Heer WASSENBERGH) hoewel in de Steden, vooral in de
Hoofdstad, de meeste Burgers zich van Toe- of Geslachtnaamen voorzagen, was
men op het Land, onder de Huisluiden, altijd van die nieuwigheid afkeerig. - De
Burgerij der Steden kreeg smaak in den langen en weidschen klank der Toenaamen.
Men veranderde 's Vaders naam in een VAN, en gaf 'er eenen Frieschen, Griekschen,
of Latijnschen uitgang aan. - Anderen, zonder zich met den Vaderlijken naam op te
houden, leiden den Geslachtnaam af van hun Beroep, of Handteeringe. Somtijds
volgde men ook, in het ontwerpen van Toenaamen, het voorbeeld der Nabuuren,
door ze van Steden, Dorpen, Plaatzen, of allerhande voorkomende dingen af te
leiden.’ De Hoogl., naa van deeze onderscheidene Naamsveranderingen verscheiden
voorbeelden te hebben bijgebragt, gaat aldus voort: ‘In de Friesche Dorpen,
daarentegen, bespeurde men steeds eenen geweldigen en bestendigen afkeer van
dezen weidschen en vreemden klank. Zelfs in onzen tijd (voegt hij 'er nevens) durven
het, onder de Landluiden, nog maar weinigen waagen, om, ten kosten van, bij alle
gelegenheden, hier over beschimpt te worden, de Grooten, Aanzienlijken, en
Stedelingen hier in na te aapen. Daarenboven zal hij, die onder hen eenen Toenaam
heeft aangenomen, daarom, op het Land, en ouder zijne Bekenden, even zeer, met
achterlaatinge des VANS, bij zijnen gemeenen naam genoemd en aangesprooken
worden, ofschoon hij hen ook in Rijkdommen, Jaaren, Gezach, of andersins,
overtreffe.’
Nu volgen vier Bijlagen, waarvan de eerste bevat eene
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lijst van Eigen-naamen der Friezen, volgens de opgave van HUNDIUS, bij LEIBNITZ,
Collectan. Etym. p. 235 - de tweede van de zulke, die zij met andere volken gemeen
hebben - de derde de groote, en nu merkelijk vermeerderde Lijst, zoo van oude, als
hedendaagsche, echte Friesche Mans- en Vrouwen - naamen - en de vierde eene
verzameling van echte Friesche Geslacht-naamen, welke van Eigen-naamen
oorspronkelijk zijn; waarbij nog eene Bijlage komt, bevattende eene lijst van Steden
en Dorpen, welke van Eigen-naamen hunnen oorsprong ontleenen.
Nu volgt nog een Bericht aangaande een oud Handschrift, betrekking hebbende
tot de Eigen-naamen der Friezen, geheel in het Latijn geschreeven, den Hoogleeraar
WASSENBERGH ten gebruike medegedeeld door den Heer J.F.M. HERBELL, bekend
door de uitgave van het vijfde Deel van het Friesche Charterboek, thans Sekretaris
der Stad Sneek. Doch ons bestek gedoogt niet, 't geen daarenboven bezwaarlijk
zoude vallen, den doorgaanden inhoud mede te deelen. Wij willen dan ons verslag
eindigen met onze dankbetuiging aan den Heere WASSENBERGH voor zijne niet
gemakkelijke, doch welgeslaagde poogingen, om over de Friesche Landtaale eenig
licht te verspreiden, en derzelver waardigheid te handhaaven. Wij wenschen den
kundigen man leeven en welstand, om zijne Friesche Letterkunde verder voort te
zetten, en dat dezelve zijn Hooggel. mogen in staat stellen tot de, zoo niet geheele,
immers gedeeltelijke afgiste der FRIESCHE SPREEKWOORDEN.

Brieven van Sophië aan Mr. Rhynvis Feith. Door Mr. J. Kinker.
Amsterdam, bij J.S. van Esveldt-Holtrop. 1807. In gr. 8vo. XXII en
69 Bl.
Sophië heeft dan door de pen van Mr. J. KINKER geantwoord op de brieven, door
Mr. R. FEITH aan haar geschreven over de onvereenigbaarheid der Critische
Wijsbegeerte met het Christendom. Voorzeker kon haar geene geschikter pen
dienen, daar zij toch ondersteld werd, geheel overgegeven te zijn aan deze
Wijsbegeerte: meermalen kwam Mr. KINKER als advocaat dier aangerande
Wijsbegeerte op voor de regtbank van het algemeene oordeel, en kon dan geenszins
gezegd worden het geding te verliezen. Daarvoor is nu ook geene vrees, indien het
oordeel over de brieven van FEITH aan Sophië en hier en elders niet ongegrond is
geweest. KINKER acht zelfs den onbezonnen aanval geene ernstige tegenweer
waardig, maar tracht den aanrander slechts belagchelijk te maken, hetgeen hij
evenwel in eene breede Voorrede noodig acht te ver-
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dedigen. Het is maar jammer, dat voorbarige verdedigingen doorgaans gehouden
worden voor zelfsbeschuldigingen en de zelfsbewustheid doen blijken van ergernis
te geven. Recensent is wel geen vijand van scherts, maar vindt bij dezelve geene
overredende kracht; ook mishaagt zij hem in ernstige zaken, en de zaak der zuivere
Wijsbegeerte zoo wel, als des redelijken Christendoms, is hem veel te hoogwaardig
voor deze behandeling, daar het om beider eer te doen schijnt. In het karakter van
Sophië komt hem die scherts nog al onvoegzamer voor, vooral wanneer zij tot
dubbelzinnigheden overslaat, welke bij haar aan geene eenvoudige onnozelheid
zijn toe te schrijven.
Gij wilt nog vechten, goed, mijn vrind; maar 't is gedaan.
Uw koeltjes, beekjes en uw klein en ritzlend lover,
Dat eertijds glimde en blonk, was lief; maar nu is 't over.
Het spreidde een schemerlicht op alles om u heen;
Sentimentaliteit omwapperde uwe schreên;
Zij ademde uit uw borst, blies op uw paden rozen,
En deed natuur voor u met dubblen wellust blozen.
Thans - lacht natuur u uit. Gij blaast wel rozen; ja!
Maar ach, haar geur is weg en volgt u niet meer na.
‘Niets eindigs vuurde ons aan?....’ Neen, FEITH, dat zou ik zwijgen:
Op zulk een wijs zoudt gij mij wel een kleur doen krijgen.
Al te eindig waarlijk: want die boze zinnensorm,
De tijd, knaagt aan ons hart gelijk een magre worm.

In deze regels schijnt Sophië nog te kunnen kleuren; maar ongelooslijk wordt dit,
wanneer men hare eigene verwijzing volgt op de noten achter hare brieven, welke
men anders nog aan haren advocaat in zijnen eigen persoon zou hebben
toegeschreven.
Dat wist gij beter, ja, gij toont het in uw noten. (5)
Lees hier de mijne dan: 't zal 't boekje wat vergrooten,
Maar 't zal zoo dik niet zijn als 't uwe. Kijk, mijn vriena,
Voor dezen trek hebt gij in Prosa wat verdiend.

Na deze verwijzing de aanteekening opslaande, vindt men op het slot: ‘Indien dit
waarlijk zoo is, dan moge men FEITH met het hoogste recht op zijne twee versjes
(pag. 6.)
Een KANT scheidde in den mensch, zoo als natuur hem gaf, Den redelijken van den
zinnelijken af.
bij omkeering toevoegen;
Een FFITH scheidde in den mensch, aan deze-zij' van 't graf, Den zinnelijken van
den redelijken af.
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‘Hij doet met de afgescheide zinnelijke helft dan 't geen 'er mede gedaan kan worden,
en bewaart zeker het redelijke gedeelte tot eene betere gelegenheid.
‘Ik herinner mij ergens gelezen te hebben van eenen moedigen hengst, die in het
hevigst van een gevecht in twee stukken gekloofd zijnde, met de voorste helft aan
zijnen dapperen ruiter zoo trouw bleef, dat hij hem de overwinning deed behagen.
Na den slag zag hij de twee achterste pooten cum annexis in eene nabijgelegen
weide de gevluchte merrien van den vijand naloopen; en de overwinnaar riep, in
verrukking over zijn ros, uit: ‘Ook daar deedt gij alles wat men van een achterënd
verlangen kan!’
Onedelmoedig is Sophië in hare spotternij met FEITH's geliefde beelden als dichter,
maar ongelukkig struikelt zij in den eersten regel, dien zij 'er over schrijft.
Het belge u niet, mijn vriend, uwe on (NB.) gekorven diertjes,
Uw sprietjes, stofjes en uw teêrgeliefde piertjes
Zijn in de Schepping op hun plaats; dat 's buiten kijf,
Maar, met dat al, ik hoû dat ontuig van mijn lijf.

Hare scherts verwekt ook bij den Recensent eene geheel strijdige aandoening, dan
'er tot lagchen noodig is, wanneer zij de gemoedelijkste betuigingen van FEITH, die
haar toch wel tot ernstiger nadenken mogten gebragt hebben, even spotziek en
alzoo zeer roekeloos beantwoordt.
‘'k Nam op den rand van 't graf, de proef van haar waardij.’
Nu wordt mij alles klaar: (gij deedt mij waarlijk beven.)
Dien derden Brief hebt ge in ijlhoofdigheid geschreven.
‘Het kunstigst Postulaat voldeed niet in den nood:
Ik eischte zekerheid bij 't naadren van den dood.’
Bij 't naadren van den dood? - Gij leeft toch wil ik hopen?
De deur der zekerheid ging nog niet voor u open?
Dat laatste vat ik niet. Volkomen zekerheid?.....
Gij spreekt als iemand, die het reeds heeft afgeleid.

Deze Sophië is dus eene geheel andere, dan zich FEITH haar had voorgesteld, of
moet, buiten zijn vermoeden, eene dartele, schaamtelooze, onedelmoedige en zeer
roekelooze deern bij hare Critische Wijsbegeerte geworden zijn, het welk den
Recensent zou smarten, wanneer dit weder aan den invloed dier Wijsbegeerte werd
toegeschreven, die hij gaarne gezien had, dat op eene waardiger wijze had
gezegepraald over hare onheusche bestrijding.
Even zoo vele brieven als FEITH aan Sophië schreef, worden hier in antwoord
wedergegeven, in welken overigens de gemakkelijkste inkleeding der Critische
stellingen, begrippen en
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denkbeelden in den potsigen tooi van het hekeldicht plaats heeft, als waren zij de
gemeenzaamste voorwerpen uit het dagelijksche leven.
De opdragt van dit dichtwerk geschiedt aan 's Dichters waardigen vriend J.R.
DEIMAN, bij wien al mede deszelfs schertzende toon ontschuldigd wordt. Het
Voorberigt heeft, behalve deze reeds vermelde verontschuldiging, de belangrijkste
tegenbedenkingen tegen FEITH's ongelukkige redeneringen, en slaat alreeds zoo
weinig over, hetgeen 'er tegen dat gansche Stuk van FEITH te zeggen is, dat het
zelfs het titelvignet niet onaangeroerd laat, maar 'er dit van zegt: ‘Tegen de kindjes
in zijn vignet heb ik niets in te brengen. Alleen wenschte ik, dat het kleine Kantiaantje
in plaats van een dievenlantaarntje, dat aan de eene zijde digt is, in zijn linkerhand
te houden, een klein flambouwtje in zijn rechterhand hield. Wij mogen dan zoo
rechtzinnig niet zijn als het kleine Tollenaartje, dat met de rechterhand op zijn borst
klopt, maar linksch zijn wij toch niet. Zelfs op het Titelplaatje kan de Heer FEITH het
schimpen niet nalaten: het kleine KANTJE loopt even als een knechtje, dat voor zijn
meester wormen zoekt. Navita de ventis. Voor wie toch zou de GENIUS der nieuwere
Wijsgeerte dit kruipend gedierte willen verzamelen, na de schoone en rijke COLLECTIE,
welke de Dichter zich daar van aangeschaft heeft, ten gebruike van allen die 'er
prijs op stellen?’

Het (Latijnsch) Hollandsche Spreekwoord: Practica est Multiplex!
zei de Duivel, en hij sneed een' Boer de ooren af, en gebruikte het
vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch Critiesch verklaard.
Door Arend Fokke, Simonsz. Met eene Caricatuurplaat. Te
Amsterdam, bij A.B. Saakes. 1806. In gr. 8vo. 36 Bl.
De gustibus non est disputandum, - maar ons heeft de Verhandeling van den Heer
FOKKE over dit Spreekwoord minder dan zijne twee vorigen behaagd; maar die
bevielen ons ook bijzonder wel; misschien hebben wij bij den uitlokkenden titel te
veel verwacht; misschien ook hield de Schrijver zijne wenken om goede redenen
terug, daar wij nog uitbreiding verlangden, - en misschien ook dat menig Lezer zeer
van ons verschilt. Deze Verhandeling kort te doorloopen, is ons toch geene
onaangename taak. De inleiding onderscheidt de Spreekwoorden in spreuken of
levenslessen, die juist niet dagelijks over de tong gaan, - spreekwoorden, die
dagelijks in gebruik zijn, zo als de vorigen, waarover FOKKE reeds verhandeld had,
- en zegswoorden, (Apophthegmata) zo als
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de Symbola der Vorsten, of ook zodanlge gezegden, welke beroemde personen bij
bijzondere gelegenheden uiteden. Zodanig een geheugeniswaardige uitroep is het
onderwerp van het tegenwoordig stuk. Het Zegswoord wordt dan voorgesteld; het
beslaat zijne plaats onder de Hollandsche, hoewel het in eene geleerde taal is
gesteld omdat het algemeen belangrijk is; en het is goed Latijn, al is het dan niet
uit de gouden eeuw; men versta 'er inventio onder, dan moet de letterlijke zin zijn:
'Er is veel uit te vinden dat tot nut in 't werk gesteld kan worden. Maar hier geldt het
vooral: Men moet hooren wie 't zegt! Niemand minder dan zijne Uitmuntendheid,
de Duivel, is de uitvinder van deze spreuk, en FOKKE verzekert dat wij slechts dit
ééne Apophthegma van deze aanmerkelijke personagie over hebben. (Ons viel
echter het: Huid voor huid, uit Hiöb, in.) Duivel is slechts de algemeene naam van
zekere Dynastie, even als die van Pharao, Caesar, enz. Het getal der Duivels is
zeer groot, te meer nog daar 'er Effective en Titulaire zijn. Onder de Effectiven zijn
'er van allerleije Natien, de Hebreeuwsche Satan, de Persische Ahrimanes, enz. de Schrijver heeft eene aanzienlijke lijst, bij welke wij tot zijn narigt nog voegen, dat
hij, indien wij wel onderrigt zijn, in 't Maleitsch Joostje hiet. Alle deze nu hebben
geheele legioenen onder zich. Maar het getal der titulaire Duivels is nog veel grooter;
alle gevoelige wezens kunnen dien titel krijgen; dus zegt men: de eene mensch is
des anders duivel; - een duivel van een hond, kat, enz. De geheele bende heeft
hare goederen, domeinen, eigendommen; immers zegt men: duivelsche rok,
duivelsche assignaten, enz. Daar het zegswoord van Hollandschen oorsprong
schijnt, denkt FOKKE aan een' der zendelingen van den Persischen Ahrimanes, die
zich in de middeleeuwen ook in de Nederlanden heeft opgehouden, eerst in aanzien,
naderhand in verval kwam, enz. Het is althans een Hollandsche Duivel geweest,
en wel een Amsterdamsche, want de jaarboeken en de overlevering melden van
zulk eenen vele vindingrijke daden. Eene aanteekening herinnert aan zijne vrijerij
met een Amsterdamsch Dienstmeisje, om die reden den 27 Febr. 1555 aldaar levend
verbrand; een arme duivel, dit blijkt uit zijne oeconomische vinding in den tekst
vermeld, en daaruit blijkt al mede dat het een schrandere Duivel was: die te Leiden
het zelfde spreekwoord bezigde, terwijl hij rijstenbrij met hooivorken at, moet een
domme Duivel geweest zijn. Hij koos den boer tot het voorwerp zijner specuiatie,
omdat de landbouw den groei der ligchamen niet hinderlijk is, en alzo ook de ooren
der boeren naar evenredigheid grooter en kloeker zijn dan die der stedelingen. Daar
te boven, die naar de tegenwoordige mode au Babouin (op zijn Baviaansch)
gecoëffeerd is, kan zijne ooren niet missen; en zo lang die zelfde mode medebrengt,
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dat jonge heeren van smaak en ton nagenoeg blind zijn, en dus over dag zelfs en
bij den weg met een bril loopen, zo zouden deze maar vierkant in 't water loopen,
als zij dien niet achter hunne ooren konden vast zetten.
Dit spreekwoord heeft nu ook eene allegorische opvatting. Duivel is dan een
titulaire duivel, en zegt een uitstekend vlug mensch, die van niets iets weet te maken.
Boer is de mensch in zijnen oorspronglijken staat, en beteekent meer bijzonder een
nuttig sterk mensch, maar tevens eenvoudig, ongepolijst en natuurlijk; een ronde
boer zegt men, en dit is juist het contrast en de tegenhanger van den duivel. De
ooren zijn 't voornaamste werktuig ter beschaving van den geest; wat zijne geestelijke
waarde betreft, beteekenen zij dus 's menschen voornaamste organen. Afsnijden
zegt, iemand van iets ontlasten, spoedig, behendig, en zonder pijn; amputeren,
zeggen de Chirurgi. Schoenen zijn de noodzakelijkste kledingsstukken, en
beteekenen hier de middelen, die een levend mensch in de Maatschappij noodig
heeft om zijn oogmerk te bereiken; achterlappen zijn die deelen der schoenen, welke
aan de meeste afslijting onderhevig zijn; in dit vernuftig zegswoord zal 'er dan gereed
en gemunt geld door bedoeld worden. De zin is dan: ‘Een schrander, doch zwak
en behoeftig mensch, ontleent van de sterkere en eenvouwdige, maar vermogende
lieden, die middelen, waardoor hij niet alleen in zijne bijzondere oogmerken kan
slaagen, maar ook de geheele maatschappij kan nuttig zijn.’
Nu doorloopt onze des Duivels spreekwoord ophelderaar de standen der
menschen, naar zijne reeds bij een vroeger Spreekwoord gemaakte verdeeling.
Practica est multiplex, zegt de Staatsman, terwijl hij de boeren of zulk soort van
wezens, die zulk soort van ooren als hij behoeft (Guinjes, Ducaten, Rijders, en grof
Zilvergeld) bezitten, daarvan op de minst pijnlijke wijze zoekt te ontleenen, en
daarmede zijne telkens afslijtende schoenen (de geldkisten) zoekt te repareren,
enz. Het iemand een vlieg afvangen, in Koopmans stijl zo wel bekend, is het afsnijden
van de ooren der Boeren. De Zeeman doet het zelfde, als hij eene min geslepene
Natie aantrest, bij welke hij zijne suuisterijen verruilen kan. De Landlieden of
eigenlijke Boeren doen het elkanderen; zij doen het ook den Stedeling; het
ongunstige weder en dergelijke calamiteiten zijn de ooren, die ze der Natuur
afsnijden, om, door het op prijs houden van boter en kaas, hunne schoenen te
lappen. De Krijgslieden, nu ja, hun beroep brengt dit eigenlijk regt mede;
stratagemata is voor hun het echte woord. Kunstenaars gaan tot de Antieken; maar
velen zijn wat onhandig, zo dat die antieke achterlappen wat al te zeer bij hunne
schoenen afsteken. De Geleerden behoeven ook ach-
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terlappen; de Wijsgeeren kiezen meest antieke ooren, maar de Romanschrijvers
en Dichters, vooral in Duitschland, nemen elkanders ooren, en ook wel de ooren
onzer oude Hollandsche auteuren, maar rukken die dikwijls wat ruw en lomp af. De
Muziek-componisten lappen uit oude Thema's van Italiaansche, Fransche en
Duitsche Boeren hunne nieuwe compositien. De Arbeidslieden, eindelijk, bezigen
al dikwijls de ooren onzer vindingrijke naburen tot hunne nieuwe uitvindingen; en
dat te regt: ‘De vreemdelingen hebben ons eerst, in alle de vakken van Trafieken
en Fabrieken, de ooren afgesneden, het is ons dus niet kwalijk te nemen dat wij
eene billijke revenge zoeken, en onze oude, door de Naburen slechts vernieuwde
ooren terug nemen. Geschiedde dit maar met de daarbij gepaste behendigheid en
smaak, en wilden onze Landgenooten slechts deze ooren met zo veel bewondering
en graagte ontvangen, als zij gewoon zijn de vreemde achterlappen te doen, onze
Fabrieken zouden allengs, en althans voor zo veel de veranderde
tijdsomstandigheden dulden, meer in bloei geraken.’ - Een versje besluit ook deze
Verhandeling, die, hoezeer dan in ons oog minder dan de vorigen, echter onze
goede verwachting van de nog beloofde geenszins heeft doen ophouden.

Aanleiding tot eene verstandige Opvoeding van Opvoeders. Door
C.G. Saltzman. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Haarlem, bij F.
Bohn. 1806. In 8vo. 199 Bl.
Een geschrift voor jonge lieden, die zich bereiden willen voor dit belangrijk vak;
geene wijdloopige plannen, of kostbare projecten, die wel altijd plannen en projecten
blijven, en waarvan, indien zij altijd tot stand kwamen, de tegenwoordige jeugd toch
geen genot kon hebben, en waardoor de Staat met den tijd wel een aantal mannen
erlangen zou, die zeer goed over opvoeding spreken en schrijven zouden, maar
misschien toch maar zeer weinige regt bekwame opvoeders. Voedt uzelven op, is
de raad van SALTZMAN aan ieder', die zich aan dit vak toewijdt; na de korte Inleiding
geeft hij dit Formulier: ‘De opvoeder moet den grond of de oorzaak van alle de
gebreken en ondeugden zijner voedsterlingen in zich zelven zoeken.’ NB. Zoeken;
altijd daar zoeken; hoewel niet altijd, dikwijls toch is dezelve daar te vinden. ‘Wat is
opvoeding?’ Ontwikkeling en oefening der jeugdige krachten en vermogens. Nu
volgt het onderzoek: Wat moet een Opvoeder leeren? en eindelijk het Plan voor de
Opvoeding
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van Opvoeders, van 't welk wij den grondregel reeds opgaven. ‘Al het hout is geen
timmerhout;’ met dit woord, dat, zo ergens, hier ook volkomen waarachtig is, eindigt
dit nuttige boekje. Wij zeggen 'er niets meer van, daar het te rijk is in heilzaam
onderrigt en nuttige wenken, om het niet in zijn geheel te lezen, en wij den Opvoeder
zijnen post onwaardig houden, die de lessen van eenen man van zulk eene
beproefde ondervinding in haar geheel niet ten spoedigste hooren, toetsen en
beproeven wil. Geen Huisvader zal zich ook de lezing beklagen, en kan men niet
alles, men kan ten minste iets, ja men kan zeer veel doen.

The History of Robinson Crusoe abridged, &c. De Historie van
Robinson Crusoe verkort, verdeeld in lessen, ten einde om door
eerstbeginnenden geleezen en overgezet te worden, met eene
verklaaring van woorden en spreekwijzen, in ieder les begrepen.
London, printed for G. Robinson, and Rotterdam for J. Hendriksen,
C.v.d. Dries en Zoon. In bl. 8vo. 107 Bl.
Alwie een Huis wil bezigtigen, zal, eer hij binnentreedt, veelal een oog op den
Voorgevel slaan. Zoo gaat het ons Recensenten ook met Boeken; eerst leezen wij
de Voorrede, indien, gelijk men spreekt, de Schrijvers niet terstond met de deur in
't huis vallen, voordat wij tot een onderzoek van het Werk zelf ons begeeven. Op
den inhoud der Voorrede van dit Stukje zullen wij geene aanmerkingen maaken;
dezelve behelst slegts een berigt, wat den Vertaaler van dit Werkje uit het Fransch
aanleiding gas, om hetzelve in een Engelsch gewaad te kleeden; dezelve was,
niettegenstaande hij den post van Gouverneur of Onderwijzer van jonge Heeren,
in een der aanzienlijkste huizen te Rotterdam, bekleedde, zich in de zaalen te
oeffenen; iets, 't welk, veelligt, zommigen vreemd zal voorkomen, als moetende,
volgens den smaak der tijden, eenige, en die wel niet geringe bedrevenheid in het
Engelsch, zoo wel als in het Fransch, in eenen Huisonderwijzer als eene voornaame
vereischte beschouwd worden. Eerst viel 's mans keuze op een klein Fransch stukje:
De verbuiging van zelfstandige en bijvoegelijke Naamwoorden. Op raad van eenen
zijner vrienden zag hij daarvan af, en bepaalde zich tot deeze Verkorte Geschiedenis
van Robinson Crusoe, als zijnde hem geene korte Opstellen bekend, voor
eerstbeginnenden berekend, om door hen vertaald te worden. Dit alles lazen wij in
de zoogenaamde Engelsche Voorrede; welke inderdaad niets meer of anders is,
dan het bovenstaande, in een Nederduitschen stijl,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

280
in Engelsche woorden bevat. Dit deedt ons van de Vertaaling, in verband met het
oogmerk, waartoe het Werkje is ingerigt, geene hooge gedagten opvatten. Doch,
tot onze verwondering, beviel ons dezelve beter, dan wij verwagt hadden; hoewel
het tevens waar is, dat de Hollandsche Engelschman hier en daar zich vrij duidelijk
doet kennen. Met dit alles, daar de Historie van Robinson Crusoe in den smaak der
Jeugd valt, kan dit Werkje zijne nuttigheid hebben, om haar het verdrietig werk van
taalleeren eenigzins te veraangenaamen. Om de leerlingen van het telkens toevlugt
neemen tot Woordenboeken te bevrijden, heeft de Vertaaler onder elke Les (want
de Historie is in zes-en-vijftig Lessen verdeeld) de Nederduitsche overzetting van
een aantal woorden en spreekwijzen geplaatst. Mids de eerstbeginnenden
allengskens tot een meer gezuiverden en echten Engelschen stijl opklimmen, kan
dit Werkje ook al zijne nuttigheid hebben.

Het Jagersmeisje, Tooneelspel. (Getrokken uit de Roman van
cramer.) Naar het Hoogduitsch van C.M. Plumicke, door M.G.
Engelman. Amst. bij G. Roos. In 8vo. 119 Bl.
(*)

De Roman van den Heer CRAMER, ‘het Jagersmeisjen,’ beviel ons niet zeer; zij
beviel intusschen zeer aan den Heer PLUMICKE, hij trok 'er een Tooneelspel uit; zij
beviel aan den Heer ENGELMAN, deze vertaalde dat Tooneelspel; zij beviel ook aan
het Nederlandsch Publiek, immers het Voorberigt zegt, zij vond een goed onthaal;
en alzoo zal dan ook wel dit Tooneelspel bewonderaars vinden. Wij loopen 'er even
weinig hoog mede als met de Roman; echter, misschien deed het de kortheid,
misschien meer nog het wegvallen van deze en gene onwaarschijnlijkheid, wij lazen
dit stukje met eenig meerder genoegen; maar juist daarom kan het wel zijn, dat het
de bewonderaars van de Roman minder zal voldoen. Intusschen wij zeggen ‘proficiat,’
al wil men nu ook beide de werkjes nuttigen. Chaqu'un son gout.
In de Lett. No. V. bl. 193. reg. 2. v.o. staat verhoedt, lees verhoed; en bl. 227. reg.
22. ANTHONIUs, lees AMBROSIUS.

(*)

Letteroef. voor 1804. No. XI.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandelingen, raakende den Natuurlijken en Geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
XXIIste Deel. Te Haarlem, bij J. Enschedé en Zoonen en J. van
Walré. 1807. In gr. 4to. Behalven het Voorberigt, 296 bl.
Wanneer de belangrijke Vraag, Welken dienst hebben de Zendelingen, in de twee
jongstverloopene Eeuwen, aan de voortplanting des waren Christendoms gedaani,
en welk eene vrucht heeft men van de tegenwoordig werkzame
Zendelingsgenootschappen, ten dezen opzigte, te wachten? ten jaare 1805, werd
voorgesteld, hoorden wij, vrij algemeen, dezelve als hoogst gewigtig keuren. Men
verlangde dezelve beantwoord te zien, in eenen tijd, dat men, hier te lande en elders,
zo veel met het Zendelingswerk ophadt, en 'er zo veel aan te koste lag.
Vreemd, in de daad, dat op dezelve slegts één eenig Antwoord inkwam, welks
Sprenk, uit VOLTAIRE ontleend, Il est difficile de servir un Dieu qu'on ne connait pas,
plus difficile encore d'aimer le Dieu de ses Tyrans, ‘Het valt bezwaarlijk, eenen God
te dienen, welken men niet kent, en nog veel bezwaarlijker den God zijner Tirannen,’
reeds bij de bekendmaaking, dat men deeze den Gouden Eerprijs toegeweezen
hadt, deedt vermoeden, dat het Antwoord niet ten voordeele der Zendelingen en
Zendelingsgenootschappen zou strekken, en eenstemmig luiden met deswegen
van elders ingekomene ongunstige berigten. - Vreemd, dat zo veelen, hier te lande
en elders, waar de Prijsvraag bekend was, die met de Zendelingen en
Zendelingsgenootschappen zo veel betoonen op te hebben, geen Antwoord ten
voordeele inzonden.
Het Antwoord, 't welk, bij het openen des verzegelden Briefs, bleek geschreeven
te zijn door JACOB HAAF-
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NER, te Amsterdam, voldeedt, gelijk het Voorberigt ons meldt, ‘wel niet ten volle aan

het oogmerk en verlangen des Genootschaps bij het opgeven van dit onderwerp,
voor zoo verre hetzelve, althans met opzigt tot het tweede Lid der Vrage, gewenscht
hadde, de zaak meer van voren, dan van achteren, en dus zoo wel redekundig als
historiesch, beschouwd te vinden.’ - Naa hierover uitgeweid te hebben, berigt ons
het Genootschap: ‘Ondertusschen, niet tegenstaande dezen mangel in de
Verhandeling van den Heere HAAFNER, begrepen de Beoordeelaars in 't algemeen,
dat dezelve echter als een genoeg voldoenend Antwoord konde beschouwd worden
op het Eerste Lid der Vrage, nopens den uitslag der aangewende pogingen,
gedurende de twee jongstverloopene Eeuwen, ter voortplanting van het ware
Christendom. Diensvolgens wierd dan ook den Schrijver, met eenparigheid, schoon
onder zekere voorwaarde, de Gouden Eerpenning toegewezen, en tot de uitgave
van zijn stuk besloten; oordeelende men het op zich zelf volledig genoeg, en als
met des te meer vrucht openlijk gemeen te kunnen maken, daar de voorname
oorzaken en redenen der algeheele of gedeeltelijke mislukking in dezen, tot hier
toe, daarin zoo duidelijk aangewezen als uitvoerig en met nadruk ontvouwd wierden,
(*)
en dat wel door een man, die, gedurende een veeljarig verblijf in de Indiën , door
eigen ervaring, en grootdeels persoonlijke waarnemingen, op de plaatsen zelve, de
vereischte kundigheden daartoe hadde opgedaan; en dat alzoo de tegenwoordig
werkzame Zendelingsgenootschappen, bijzonderlijk onze Vaderlandsche, in de
handen van welker Leden het stuk mogte komen, daaruit zouden kunnen leeren,
die gebreken en misslagen te vermijden, waaraan de mislukkingen van vroegere
waren toe te schrijven, en om voortaan eenen beteren weg ter bereiking, zoo
mogelijk, van hunne oogmerken in te slaan.’
Veel langer tijd, dan gewoonlijk, is de uitgave der Verhandeling naa het bekroonen
verwijld; dit wordt

(*)

De Heer HAAFNER heeft van zijne ondervindelijke kennis onlangs eene Proeve gegeeven, in
zijne Lotgevallen op eene Reize van Madras naar Ceylon; te Haarlem, bij A. LOOSJES, PZ. Zie
onze Letteroef. hier boven, bl. 27.
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deels toegeschreeven aan het voorwaardelijke, waarop de Bekrooning geschied
was, 't geen aanleiding gaf tot herhaalde en wijdloopige onderhandelingen en
briefwisselingen met den Schrijver, die, met andere bijkomende toevallige
omstandigheden, oorzaaken geweest zijn van het zo lang agterblijven der openlijke
uitgave.
Bij de herinnering der bekende verklaaring des Genootschaps, dat hetzelve geene
der in de Verhandelingen beweerde Godsdienstige stellingen, in bekroonde
Verhandelingen, voor de zijne aanneemt, maar geheel voor der Schrijveren eigene
verantwoording laat, berust het Genootschap in deezen niet. ‘Het wil,’ zo drukt men
zich in het Voorberigt uit, ‘geenszins ontveinzen, dat 'er in deze Verhandeling van
den Heer HAAFNER, in weerwil van de meerdere beschaving en verbetering, door
hem aan zijn eerst ingeleverd Handschrift, op aanwijzing en volgens het verlangen
der Leden, gegeven, hier en daar nog wel eenige gewaagde onderstellingen en
bedenkelijke wenken zijn overgebleven, waaraan het Genootschap zoo verre af is
van deszelfs goedkeuring te hechten, dat men, om zelfs geen schijn daarvan te
willen geven, gemeend heeft, dezelve hier en daar, bij wege van Aanteekening op
de voornaamsten, den Lezer te moeten onder het oog brengen, en de meening des
Schrijvers, of eenigermate op te helderen, of wel het door hem gestelde regtstreeks
te wederleggen.’
‘Het eenig doel van TEYLER's Godgeleerd Genootschap, (voegen de Leden 'er
ten slot bij) met de uitgave van deze Verhandeling, is, om daarmede den weetgierigen
en ongeveinsden vereerer der zuivere Euangelieleer, eene, naar deszelfs oordeel,
nuttige en leerzame Geschiedkundige Bijdrage te leveren tot de latere voortplanting
van het Christendom; als hoedanig alleen men het stuk der aandacht en ernstige
overweging van den Lezer aanbeveelt.’
Zo veel meenden wij, uit het meer dan gewoon breedspraakig Voorberigt, te
moeten overneemen, dewijl de voorhanden zijnde Verhandeling eene bijzondere
bewerking ondergaan heeft, en wij de gemaakte aanmerkingen doorgaans zeer
welgepast oordeelen, en noodig om het Genootschap tegen verdenking en opspraak
te beschutten, welke het egter misschien niet zal kunnen ontgaan bij zommigen,
die hunne geliefde en welnieenende ontwerpen en bemoeijingen tegengesproken
vin-
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den, of althans in eenen ongunstigen dag gezet. - Bij mangel van eene Verhandeling,
die ter verdeediginge van het Zendelingswerk strekt, kunnen wij niet nalaaten onze
Leezers te herinneren aan den Brief des Hoogleeraars J. HERINGA ELIZA'S Z. voor
(*)
de Zendelingsreis na den Stillen Oceaan, onder bevel van JAMES WILSON .
Dan, doen wij den inhoud deezes Antwoords breeder kennen. De Inleiding vaart
uit tegen den verkeerden Godsdienstijver, het Bijgeloof en den Vervolggeest der
Mahomethaanen en Christenen. Zeker drukt de Schrijver, ten aanziene van de
laatstgemelden, zich te algemeen uit, en herinnert ons eene aanmerking des
Genootschaps aan dien misslag; deeze aanmerking is van veelvuldige toepassing
op veele plaatzen des Antwoords. - HAAFNER, zijn algemeen plan opgeevende, drukt
zich in deezer voege uit; ‘dat hij, zijn Antwoord in Hoofdstukken verdeelende, in
ieder derzelven eene afzonderlijke en korte beschrijving zal geven van den
Godsdienst, de zeden, gebruiken en denkwijze der voornaamste Natien, waaronder
de Zendelingen zich gevestigd hebben, waaruit men de hinderpalen en zwarigheden,
die hunnen arbeid moeijelijk of vruchteloos maken, zoo veel te beter zal kunnen
ontwaren. En dewijl het gedrag en de levenswijze der Europeanen in de Indiën altijd
een groot en onoverwinnelijk beletsel tot de bevordering en voortplanting van den
Christelijken Godsdienst onder de Heidenen geweest is, en blijven zal, dacht hij het
met zijn onderwerp best overeen te komen, om niet alleen, waar het pas gaf, eenige
trekken en staaltjes van hunne heerschzucht, dwingelandij en wreedheid aan te
halen, maar over het algemeen gedrag der Europeanen in de Indiën, zoo die van
vorige als van onze tijden, een afzonderlijk Hoofdstuk te geven. - Voorts tracht hij,
in zijne Verhandeling, alle de vooroordeelen en verkeerde denkbeelden, die
onkundige Reizigers door hunne reisbeschrijvingen, en dweepachtige Zendelingen
in hunne berigten, ons van deze Volken

(*)

Te Dordrecht en te Amsterdam bij BLUSSÉ en ALLART. Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1801
bl. 568, en voor 1802. bl. 555. Welk Werk, schoon den arbeid der Zendelingen op het schoonst
schetzende, egter ook veel van de bezwaarenissen en hinderpaalen vermeldt.
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hebben gegeven, te bestrijden. Men moet grootendeels (merkt hij op) aan deze
valsche berigten de gestadige vermeerdering der Zendelingsgenootschappen
toeschrijven; dewijl vele brave en godvreezende lieden in Europa, door dergelijke
onwaarachtige verhalen misleid, uit zuivere menschliefde geld noch moeite sparen,
om Volken, die (gelijk men ons wil doen gelooven) erger dan het redelooze vee
leven, te redden, en derzelver tijdelijk en eeuwig welzijn te bevorderen.’
Het I Hoofdst. loopt over de Hottentotten, een volk zo verschillend beoordeeld.
De veelvuldige zwaarigheden om hun te bekeeren worden ontvouwd, en zo wel uit
de Volksbeschrijving als de eigen getuigenissen der Zendelingen beweezen. Uit
alles blijkt, dat Brandewijn en Tabak de middelen zijn om hun ter Vergaderinge te
lokken; doch dat, deeze verdwijnende, ook geene Hottentotten meer in de
Zamenkomsten gezien worden. En staat het met de Boschjesmannen aldaar even
slegt geschapen.
‘Wij willen,’ dus vangt het II Hoofdst., ten opschrift voerende, De Negerslaven en
vrije Negers in Surinamen en op de Deensche Eilanden, aan, ‘den Atlantischen
Oceaan in gedachten overstekende, het Land bezoeken, waar het Menschdom tot
het verachtelijkste gedierte wordt vernederd, waar kleine tirannen wonen, wreede
handelaars, kooplieden der Vrijgeborenen, uitdeelers van smarten en wee, die voor
geld over het lot van anderen beschikken, en voor de vrijheid betalen, om het leven
van hunnen evenmensch met rampen en ondragelijken arbeid te mogen verbitteren.’
- Niet malsch, in de daad, is deeze aanhef, en nog straffer klinkt het vervolg: ‘Wij
zullen ons eens naar de arme slaven begeven, naar deze rampzalige slagtoffers
der gierigheid en der verfoeijelijkste hebzucht - beklagenswaardige voorwerpen van
de schandelijkste der winsten. - Ziet! hoe zij ginds, met zweet en bloed bedekt, een
vreemd veld beploegen; van verre hoort men reeds het woest geschreeuw der
drijvers, en het geklater van hunne zweepen. Op de brandende vleugelen des winds
zweven de zwakke klaagtoonen des ouderdoms, vermengd met het doordringend
gegil der naakte gegeeselde vrouwen,’ enz. Dan, eer hij over het werk en den
voortgang der Zendelingen onder de Slaaven spreekt, geeft hij eene schets van
den Slaavenhandel, en van de rampen, die
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dezelve aan het Menschdom veroorzaakt heeft; hij toont voorts, uit veelen hoofde,
de ongeschiktheid deezer Slaaven, om van der Zendelingen arbeid vrugt te trekken:
schuld hebben bovenal de Planters, wier behandeling der Slaaven hier met de
schandelijkste voorbeelden afgemaald wordt.
Van de Indianen of Wilden in America handelt het III Hoofdst. Vooraf treedt hij
eenige eeuwen in 't voorledene terug, en spreekt van de Roomsche Zendelingen
in de Nieuwe Wereld; hij schildert met ijsselijke trekken derzelver wreedheid, en
hoe zij Volken uitrooiden, en het overschot wendig maakten van het Christendom.
- Voorts vermeldt hij de aangewende poogingen van Roomsche en Protestantsche
Zendelingen, en bewijst, hoe zij niets, of zeer weinig, hebben uitgerigt. Wij kunnen
bij bijzonderheden niet staan blijven. Het geval in 't algemeen is, dat Geld en Drank
hier werken, hun doen knielen en zingen, en laaten doopen. ‘Van daar,’ schrijft
HAAFNER, ‘die omslagtige optelling van het groot getal geloovigen, die men jaarlijks
der Christelijke Kerke heeft ingelijfd, die fraaije redevoeringen, aanspraken en
geestelijke brieven, door Negers, Hottentotten en Groentanders, die men allerwegen
in hunne berigten vindt. Men kan ligt gissen, door wie dezelve zijn opgesteld en
vervaardigd. - Ik zal mij mogelijk den haat en de verontwaardiging der
Zendelingsgenootschappen en derzelver voorstanders, door deze Verhandeling,
op den hals halen; doch dit zal mij niet beletten te verklaren en staande te houden,
dat, in een reeks van drieëntwintig jaren, gedurende welke ik bijna gansch Indie
heb doorreisd, (terwijl 'er gewis weinige Europeanen in die landen geweest zijn, die
zich meer dan ik op de kennis van het karakter, de gewoonten, gebruiken en
denkwijze der verschillende Natien, die hetzelve bewonen, hebben toegelegd en
bestudeerd) ik echter nimmer een gedoopt Heiden, van welke Secte ook, gezien
heb, die den naam van Christen verdiende, of denzelven eer aandeedt.’ - Zeer
uitvoerig handelt hij over de poogingen, bij de Wilden in America aangewend; doch
die weinig gebaat hebben, om hier breed opgegeevene redenen. Een pleit voor de
Wilden sluit dit Hoofdstuk.
Het volgende, van de Hindous in Bengalen en Hindostan, geeft ons van dit Volk
eene allergunstigste beschrijving, op de ondervinding des Heeren HAAFNER grooten-
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deels gegrond. Wat hij van derzelver Oudheid en Tijdrekenkunde vermeldt, wordt
in eene breede Aanteekening des Genootschaps getoetst en wedersproken. Wegens
hunnen Godsdienst zegt hij kortlijk: ‘Buiten den Christelijken is 'er geene, die in
zuiverheid van Leerstellingen, omtrent de Eenheid, de Eigenschappen en de
Voorzienigheid van God, de onstoffelijkheid en onsterfelijkheid der Ziele, den vrijen
Wil, de toekomende Straffen en Belooningen enz., bij den hunnen heeft kunnen
vergeleken worden.’ - Wel erkent hij, dat hunne Grondleerstellingen meest alle
zinnebeeldig worden voorgesteld; dat zij, onder dien geheimzinnigen sluijer
verborgen, veel verbasterd zijn, en de gedaante van Veelgodendienst aangenomen
hebben, 't geen hun voor Afgoden- en Duivel-dienaars doet doorgaan. Dit alles
wordt uitgelegd en toegelicht. - De handelwijze der Engelschen te hunner Bekeering
maalt HAAFNER af, en toont, hoe, bij de Hindous, de Casten, waarin dit Volk verdeeld
is en verdeeld blijft, tot een bijkans onoverkomelijken hinderpaal van derzelver
Bekeering tot het Christendom strekken. De Hindous en Malabaren stellen de
Europeanen gelijk met de bij hun allerveragtste Caste der Parriahs. ‘De oorzaak,’
zegt HAAFNER, ‘waarom men die verachting voor hun gevoelt, en hun onder het
schuim van volk rekent, is toe te schrijven aan de slechte en schandelijke levenswijze,
die meest alle Europeanen in de Indiën leiden, naa hunne dronkenschap en
vechterijen, hun vloeken, hunne ontucht met de Dochteren en Vrouwen der Harries,
en meer andere ondeugden, die bij de Hindous verfoeid worden.’ Zij worden uit
verschillenden hoofde als onreinen beschouwd en geschuwd; men voege daarbij
hunne ongeregtigheden, onderdrukkingen, rooverijen, afperssingen, trouwloosheid,
bedrog, moorden, enz.
De aangehaalde Brieven der Zendelingen wijzen uit, hoe weinig hun
Bekeeringswerk bij de Hindous beduidt, en voegt de Schrijver 'er nevens, hoe de
gehoudene Leerwijze zelfs ten hinderpaal strekt. Heftig vaart hij tegen de Engelschen
uit, en toont dat de Inwoonders van Bengalèn niet vergeeten hebben, hoe der
Engelschen gouddorst den ijsselijksten Hongersnood veroorzaakte en drie millioenen
menschen aldaar deedt omkomen. Allerverschriklijkst
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is de schilderij, van dit bedrijf opgehangen - te regt besluit hij de beschrijving deezer
gruwelen met den uitroep: ‘Die Monsters!’ HAAFNER brengt in dit Hoofdstuk het
uittrekzel bij van een Manifest, dat CHEITSIUG, Radjah of Vorst van Benares, aan
verscheide andere Vorsten van Indie rondzondt, ter uitnoodiging om zich met hem
te vereenigen, ten einde de Engelschen uit Bengalen te verdrijven. Hij laat 'er op
volgen: ‘Ziet daar de handelwijze der Engelschen in Bengalen en andere landen in
de Indiën, waar zij het gebied voeren, naar het leven afgeschetst; hier ziet men met
eene meesterlijke pen en naar waarheid den toestand der ongelukkige en
beklagenswaardige Volken, over welken zij hunnen ijzeren schepter zwaaijen,
beschreven!’
Het V Hoofdst. geeft verslag van Otaheite en andere Zuidzee-Eilanden, en de
eerst onlangs aangewende poogingen tot Bekeering dier Volken. Van de Zendelingen
geeft hij een gestaafd ongunstig berigt, en meent voldoende redenen te hebben,
om deeze gansche Zending van Otaheite voor niets anders aan te zien dan als een
geheim werktuig om de arme Zuidlanders te verslaaven en onder het juk te brengen.
Voorts wordt dezelve met den ongelukkigen uitslag beschreeven.
Keurige en welgestaafde narigten van de Roomsche Zendelingen in Japan en
China verschaffen de stoffe voor het VI Hoofdst. Hoe veel slegts en snoods stapelt
zich hier opeen! Wij kunnen het niet bij aanstipping opgeeven. Reden geeft de
Schrijver, hoe het mogelijk ware, dat de Jesuiten eene zo groote menigte tot het
Christendom hebben kunnen overhaalen; maar toont teffens, welke Christenen men
daar vormde.
De Europeanen in Indiën, is het opschrift des VII Hoofdst. Wel mogt hij, met
MERCIER, uitroepen, deezen titel te nedergezet hebbende: ‘De Europeanen in Indiën
- welk een Boek om te beschrijven!’ - Hoe veel HAAFNER, door deeze geheele
Verhandeling heenen, van de boosheden, het snood en schandelijk leevensgedrag
der Europeaanen in gindsche Landen gezegd hadt, als de hoofdoorzaak, waarom
het Christendom onder de Heidenen zo weinig opgangs maakte, staaft hij hier deeze
beschuldigingen uit verscheide geloofwaardige Schrijvers, als BARTHOLOME DE LAS
CASAS, MONTESQUIEU, Dr. G. LESS, den Zendeling ZIEGENBALG;
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weidt uit over der Europeaanen wreedheden, bovenal die der Engelschen.
In de Afdeeling, die Recapitulatie ten opschrift voert, vonden wij eigenaartig al dit
verkeerde en snoode, en het Zendelingswerk verhinderende, bijeengevoegd, alsmede
het een en ander, of het voorgaande niet genoeg ware, aangedrongen. ‘Het zoude,’
merkt HAAFNER tusschen beiden op, ‘boosheid en vermetelheid van mij zijn, indien
ik wilde beweren en staande houden, dat 'er onder de Europeanen in de Indiën
geene brave en deugdzame lieden zouden te vinden zijn; ik zelf ken 'er verscheidene
achtenswaardige mannen: doch eenige weinige deugdzame lieden kunnen even
zoo min ten bewijze van het goed karakter eener gansche Natie verstrekken, als
een paar godvreezende Zendelingen in staat zouden zijn, de Heidenen van de
echtheid en zuiverheid van onzen Godsdienst te overtuigen, die van zoo velen zijner
Belijders wordt verwaarloosd en reeds in verachting is gebragt. - Ik heb (de goeden
niet te na gesproken) het algemeen karakter en gedrag der Christenen, daar te
lande, als boos, afschuwelijk en ten hoogste godloos afgeschetst; en hierin heb ik
de waarheid niet te kort gedaan. Ik heb de Engelschen als de wreedsten van allen
opgegeven, dat zij ook in de daad zijn. Ik heb eenige van hunne euveldaden
aangehaald, die dit onloochenbaar bewezen. - In boosheid en wreedheid overtreffen
zij nog verre de hedendaagsche Spanjaarden en Portugeezen in Amerika. - Ik heb
dien deugdzamen haat, die mij gestadig tegen de onderdrukkers bezielt, niet geheel
kunnen intoomen. Ik heb in deze Verhandeling de gelegenheid niet kunnen laten
voorbijgaan, om het snood gedrag der Europeanen, in die landen wonende, ten
toon te stellen. Dit konde ik, in het beantwoorden der schoone Vraag van het
Genootschap, niet vermijden. Dit was mijn pligt. Mogelijk bewerkt het nog iets ten
goede - mogelijk kan het nog iets nuttigs te wege brengen tot verbetering der zeden
van onze gindsche Medechristenen, tot verzachting der rampen, die de arme
Heidenen drukken, en tot verbreiding van het dierbaar Euangelie.’
In deeze Afdeeling deelt hij zijne denkbeelden mede over de Zendelingen zelve,
en onderzoekt, of men bij hun ook eenige oorzaaken zou kunnen vinden, het zij
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in hun leevensgedrag, of in hun aart en wijze van bekeeren, waarom de Christelijke
Godsdienst in de verschillende Werelddeelen zo weinig opgangs maakt. Roomsche
en Onroomsche Zendelingen worden hier als op nieuw in de weegschaale gelegd,
en veel te ligt bevonden tot het ondernomen werk.
Het breed opgemaakt Besluit heeft veel van de reeds uitvoerige Recapitulatie.
De herhaalingen schijnt men, door het om- en weder omwerken der zo lang
onderhanden geweest zijnde Verhandeling, 'er niet te hebben weeten uit te haalen;
trouwens HAAFNER moest HAAFNER blijven. - Hoe veel hij ook wegens de Zendelingen
gezegd hadt, verklaart hij: ‘Ik had veel meer kunnen zeggen, zoo ik niet had gevreesd
van te worden aangezien als iemand, die een volslagen vijand van alle Zendelingen
was, en deze gelegenheid waarnam, om het vermaak te hebben van hen te hekelen
en te lasteren, en het prijzenswaardig doeleinde, waartoe men hen geschikt heeft,
in een verachtelijk en belagchelijk licht te stellen; ja dat ik snood genoeg was, om
door dit geschrift, ware het mogelijk, tot de vernietiging der
Zendelingsgenootschappen en van het gansche Bekeeringswerk der Heidenen bij
te dragen. - Verre van daar, de bevordering en verbreiding des Geloofs gaat mij
zeer ter harte, en wordt ook zeker alleen bedoeld in de opgegevene Vrage. - Niemand
kan met meerder opregtheid, en met meerder ijver dan ik, het geluk en het welzijn
van deze onderdrukte en beklagenswaardige Volken wenschen; niemand kan vuriger
dan ik verlangen, dat zij in rust en vrede, in vrijheid en in het veilig bezit van hunnen
eigendom mogen leven, en dat eene onverbrekelijke vriendschap ons aan hen
verbinde, en wij hen, door het aannemen van onzen Godsdienst, als onze Broeders
en Deelgenooten van de beloften des Euangeliums mogen aanmerken.
Dan zoo lang tegen die Volken vooroordeelen blijven standhouden; zoo lang de
Europeanen, door Heerschzucht en Gouddorst gedreven, niet ophouden van te
veroveren, te plunderen en te onderdrukken; zoo lang wij niet zelven de
Leerstellingen van den Godsdienst, die wij hen willen doen aannemen, betrachten
en opvolgen - zoo lang is 'er geene de minste nadering en overeenkomst van Zeden
en Godsdienst tusschen hen en ons te wachten.’
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Wij mogen deeze Aankondiging niet besluiten, zonder onze Leezers uit de Voorrede
deezes Boekdeels te doen weeten, dat TEYLER's Godgeleerd Genootschap begreepen
heeft, om, zo al niet regtstreeks, ten minsten zijdelings, eenige nadere toelichting
te bekomen omtrent het Tweede Lid der Vraage, of over het te wagten nut der
tegenwoordige Zendelingen en Zendelingsgenootschappen. Hiertoe strekt de laatst
opgegeevene Vraag des Genootschaps: In welken opzigte mag men redelijkerwijze
onderstellen, en op goede gronden besluiten, dat de verbreiding der Euangelieleere,
oorspronkelijk, door God bedoeld zij? in hoe verre is dat doel reeds bereikt? en hoe
laat zich, op die wijze, de tegenwerping der Ongeloovigen, ontleend uit de schijnbaar
nog zoo onvolkomene uitbreiding dier Leere onder het Menschdom, vergeleken met
hetgeen daaromtrent in oude tijden voorspeld is, het beste en meest voldoende
oplossen?
Wij verlangen dat daarop een voldoend Antwoord inkome vóór den bestemden
tijd, den Eersten December deezes Jaars.

J.H. Pareau, Theol. Doct. et Ling. Orient. atque Antiq. Sacr. Profess.
in Acad. Harderv., Commentatio de immortalitatis ac vitae futurae
notitiis ab antiquissimo Jobi scriptore in suos usus adhibitis.
Accedit sermo Jobi de sapientia mortuis magis cognita quam
vivis: sive Jobeidis Caput XXVIII. philologice et critice illustratum.
Daventriae, apud L.A. Karsenbergh. 1807. 8vo. f. maj. pp. 375.
Alvorens 't geheele boek Job af te werken, waaraan de Hoogleeraar PAREAU, sedert
een geruimen tijd, veel arbeid schijnt besteed te hebben, vond hij goed, eerst een
klein gedeelte in 't licht te geven, en daarmede te beproeven, of en in hoe verre dit
goedkeuring vond. Daartoe verkoos hij de vertaling van het acht-en-twintigste
Hoofdstuk, met bijgevoegde geleerde Aanmerkingen. Terwijl hij nu daarin een
duidelijk bewije meende ontdekt te hebben, dat de Schrijver van dit boek kennis
gehad heeft van de onsterfelijkheid der zielen, vond hij het niet ongepast, bij deze
gelegenheid ook het algemeene resultaat zijner onderzoekingen naar de
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denkbeelden, die Job omtrent het toekomend leven zou gehad hebben, in eene
opzettelijk daartoe ingerichte Verhandeling, gemeen te maken. Dit voorafgaand
onderzoek maakt verre het grootste gedeelte van dit geleerde werk uit, p. 1-252.
Wij willen daarvan een kort verslag geven.
De gezegde Verhandeling bevat twee Afdeelingen. In de eerste wordt gehandeld
over de denkbeelden van onsterfelijkheid en een toekomend leven, die de Schrijver
van dit boek heeft kunnen hebben, en die hij in zijnen leeftijd aangenomen vond.
Zij is verdeeld in zeven Hoofdstukken, en wel van dezen inhoud: (1) 't Boek heeft
wel eene hooge oudheid, zijnde denkelijk van den tijd der inwooning van de Israëliten
in AEgypte, maar 't is echter niet waarschijnelijk, dat de Schrijver, die in andere
beschavende kundigheden, en kennis van den Godsdienst, zoo zeer heeft uitgemunt,
geen denkbeeld van onsterfelijkheid en een toekomend leven zou gehad hebben,
daar men toch zoodanig begrip bij alle oude volken ontwijfelbaar aantreft. (2) De
oude Arabieren, op wier grenzen Job gewoond heeft, zullen denkelijk reeds in dien
tijd dit begrip gehad hebben. [Hier wordt veel geleerdheid te pas gebragt; maar men
mist bewijzen van die verbazende oudheid.] (3) Volgends HERODOTUS, DIODORUS
SICULUS en PLUTARCHUS, hebben ook de AEgyptenaars reeds vroeg daaraan kennis
gehad. (4) 'Er zijn eenige blijken, dat men, ook alreeds ten tijde van den Dichter, bij
de AEgyptenaars dergelijke begrippen omtrent den staat der dooden koesterde, die
de genoemde Schrijvers in een lateren leeftijd aan dit volk toeschrijven. [Deze blijken
zijn niet zeer duidelijk.] (5) 't Was bij de meeste oude volken een algemeen
denkbeeld, in 't bijzonder in 't Oosren, en wel voornamelijk door de AEgyptenaars
opgesierd, dat 'er eenmaal eene geheele omkeering en sloping van de zichtbare
wereld zal plaats hebben. (6) Van dezelfde oudheid was bij de AEgyptenaars de
verwachting van de terugkomst der dooden in eene betere wereld. Daarom wierden
bij hun de lijken met zoo veel zorg behandeld, en als 't ware tot die verwachte
wederkomst voorbereid. Men vindt dergelijke berichten van de Arabieren, Persen,
Celten en andere volken. [Geen derzelven oud genoeg, om met den inhoud van dit
Dichtstuk te kunnen vergeleken worden. En hoe
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groot is dan nog 't verschil tusschen de ongerijmde denkbeelden, die deze volken
koesterden, en de verwachte wederkomst van Job, bijaldien men zijne hiertoe
bijgebragte gezegden van eene opstanding uit den dood uitlegt?] (7) De hoop op
herleving uit den dood is door Goddelijke Openbaringen aan 't menschdom gegeven,
en bij de Hebraeers allerbest bewaard gebleven. Dit zal genoegzaam blijken uit het
verhaal omtrent de wegneming van Enoch, omtrent Gods bijzondere begunstiging
van Noach; uit hetgeen zoo van andere Aartsvaders, als in het bijzonder van
Abraham vermeld wordt, Hebr. XI:13, 14, 17-19; uit Gen. XLIX:18. Exod. III:6; en
uit berichten van lateren tijd, Deut. XXXII:39. XXXIV:10. 1 Sam. II:6 enz. (8) Hiervan
zal dan ook Job, die bij dit volk t'huis hoorde, hoogst waarschijnelijk zijne meer
opgeklaarde begrippen ontleend hebben. [Nergens evenwel vindt men, in dien
ouden tijd, daaromtrent zulke heldere denkbeelden, als Job reeds, volgends deze
onderstelling, zou gehad hebben; en 't is waarlijk vreemd, dat een Israëliet, al ware
't ook, dat hij, zoo als de Hoogleeraar PAREAU beweert, niet alleen voor zijne
landgenoten, maar ook voor anderen heeft willen schrijven, nergens van de
geschiedenis van zijn volk eenige melding heeft gemaakt.]
In de tweede Afdeeling worden uit Jobs boek zelven alle zulke plaatzen
bijeenverzameld, en naar des Hoogleeraars vooronderstelling verklaard, waarin de
Dichter zijne begrippen, over de onsterfelijkheid en het toekomend leven, min of
meer duidelijk zal aan den dag gelegd hebben. En wel eerst dezulken, die hij met
de oude AEgyptenaars gemeen gehad heeft, en dan ook zijne betere denkbeelden,
volgends welke hij zich het toekomende leven als een beteren staat van rust en
geluk zal voorgesteld, geene terugkeering tot dit aardsche leven, maar vóór zijne
herleving den algemeenen ondergang van de zichtbare wereld, en daarna eerst de
heerlijke verrijzenis van zijn ligchaam uit het graf zal verwacht hebben. Naar dien
denktrant zijn hier alle door MICHAëLIS en andere daartoe bijgebragte plaatzen, en
vooral ook de moeielijke plaats H. XIX:23-29, uitgelegd. Alwat daarin, betreffende
den toekomenden staat, voorhanden is, zal hierop neerkomen: ‘'Er blijft iets van
den mensch, bij zijnen dood, over. Alle stervenden ko-
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men zamen in eene algemeene verblijfplaats, daar zij zich deels bedroeven over 't
verlies van 't vorige leven en daaraan verbondene genoegens, deels verblijden over
het ophouden van deszelfs rampspoeden. Straffen worden 'er niet geboet voor te
voren begaane misdrijven, maar de ondeugenden zijn, ten gevolge derzelven,
eenigzins geschandvlekt. Niemand komt van daar in het tegenwoordige leven terug;
den vroomen alleen blijft de streelende hoop overig, om eenmaal, na de sloping der
wereld, in een beter leven, in de nabijheid van God, die hun altijd goedgunstig blijft,
over te gaan.’ Dat de invoeging van deze denkbeelden met den hoofdinhoud en het
doel van het Dichtstuk volmaakt stroken, tracht de Heer PAREAU dan ook nog
snediglijk te bewijzen. Hij beweert tot dat einde, dat eene waare geschiedenis, alleen
dichterlijk opgesierd, ten gronde ligt, dat ook de inleiding (Hoofdst. I. II.) en het besluit
(H. XLII:7-17.) en alle redenen van Elihu, zoo wel als al het overige, van eene en
dezelfde hand is, en dat het hoofddoel van het geheele geschrift hierop neerkomt:
‘'t Past stervelingen niet, de Voorzienigheid te berispen, dewijl zij wel eens vroome
menschen met zwaare rampspoeden laat worstelen, daar zij Gods bestuur over
menschelijke zaken even weinig, als de verbazende bewijzen zijner grootheid in
vele natuurverschijnselen kunnen nagaan. Alwat God doet, geschiedt om wijze en
billijke redenen, al kunnen wij menschen 'er niets van doorzien.’ 'Er wordt dan geen
gewag gemaakt van 't toekomstige leven, om daarmede 't hoofdonderwerp op te
helderen, of 't groote punt van verschil nader aan de beslissing te brengen: deze
beslissing heeft de Dichter daargesteld, door aan de omstandigheden van Job nog
in dit leven eene andere, allergunstigste wending te geven: hij laat alleen zijnen
held van de hoop op een beter leven in de toekomst zoo veel partij trekken, als hij
met 't hoofddoel van 't geheele Gedicht bestaanbaar, en daaraan dienstbaar
oordeelde. Hierin verschilt de Hoogleeraar PAREAU merkelijk van MICHAëLIS en andere
zijner voorgangers.
Of evenwel deze aanmerkingen genoeg sleek houden, en of daarmede, en met
de voorafgegaane beöordeeling van den gang der denkbeelden, in dit overschoon
Dichtstuk uitgedrukt, de gedachten van HUFNAGEL, DATHE, IL-
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GEN, H.A. SCHULTENS, MUNTINGHE

en anderen, over den zin der meest betwiste
plaatzen, en wel bijzonder van H. XIX:23-29, moeten gerekend worden genoeg
wederlegd te zijn, willen wij gaarne bevoegde rechters laten beslissen. 't Heeft ons
eenigzins verwonderd, van de bedenkingen dier geleerde mannen naauwlijks eenige
melding gemaakt te zien. Die van onzen geleerden Landgenoot MUNTINGHE, die in
zijn uitmuntend werk, Geschiedenis der Menschheid naar den Bijbel, over dit
Dichtstuk zoo veel voortreffelijks gezegd heeft, hadden ten minsten niet moeten
voorbijgegaan zijn. War daarvan de rede zij, wij vergenoegen ons, een kort overzicht
van den inhoud dezer geleerde Verhandeling gegeven te hebben.
Van de Vertaling van het acht-en-twintigste Hoofdstuk, en daarbij gevoegde
Aanmerkingen, kunnen wij, om niet al te uitvoerig te worden, nu geen verder bericht
mededeelen. Wij zeggen alleen, dat ook dit stuk met veel behoedzaamheid is
bewerkt, en, even als 't geheele boek, allerwege blijken van des Hoogleeraars
uitgestrekte geleerdheid, fijn oordeel en gezuiverden smaak, oplevert. Wij nodigen
ook, wat ons aangaat, den geleerden man ten sterksten uit, om op dien voet voort
te gaan, en ons eenmaal den geheelen Job, alzoo beärbeid, in handen te geven:
waarbij wij dan vertrouwen, dat, op 't geen, in de laatste jaren, over dit Bijbelschrift
merkwaardigs is in 't licht verschenen, nog wel eenige meerdere acht zal geslagen
worden.

Hermanni bosscha Oratio de Mercatura Humanitatis Matre &c. Dat is Redevoering over de Koophandel, de Moeder der
(*)
Beschaafdheid . Uitgesproken den 19 Sept. 1806, bij het openlijk
aanvaarden van het Rectoraat der Amsterdamsche Latijnsche
Schoole. In 4to. 44 Bladz.
Hoezeer de Heer BOSSCHA on ze Vaderlandsche en Letterkundige Leezers over het
geheel niet onbekend kan

(*)

In het vertaalen des oorsprongelijken titels deezer Redevoering vonden wij eenige zwaarigheid,
dewijl Koophandel in onze taal mannelijk is, en Koopvaardije aan den inhoud van het stuk
ons niet scheen te beantwoorden; wij namen dus de vrijheid eener persoonsverbeelding, en
hebben ons alzo veroorelofd, het woord vrouwelijk te maaken; zo als dit in onze taal met
andere woorden gedaan is.
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zijn, kan het toch zijne nuttigheid hebben, dat wij den hooggeachten Man, als 't
ware, inleiden bij veelen van onze Kooplieden en Stadgenooten, en bij deezen hem
aanprijzen in zijne onlangs aanvaarde Bediening, als Rector der Latijnsche Schoole
alhier. Wij doen zulks met de aankondiging van bovengenoemde Redevoering, en
hoopen, dat de zodanigen, die welligt te zeer daarop verslingerd zijn, om, naar den
smaak der tijden, de Jeugd toe te vertrouwen aan half ervaaren Fransche
Kostschoolhouders of Gouverneurs, met ons gevoelen mogen, dat deeze Beroeping
van den geleerden BOSSCHA bewijs draagt, hoe veel betere gelegenheid nu ten
minsten elders voorhanden is tot het verkrijgen van grondiger weetenschap en
uitgebreider kunde, onder het oog van deezen waarlijk uitsteekenden Leermeester.
Van deszelfs smaak en bekwaamheid zal steeds de keurige Uitgave der Levens
van doorluchtige Grieken en Romeinen door Plutarchus, van de Hoogleeraaren
WASSENBERGH en onzen BOSSCHA met Aanteekeningen opgehelderd, en gedoscht
in een bevallig Hollandsch gewaad, vereerende proeve toonen. Wij zwijgen, wat 'er
toen (in 1783) en meermaalen daarna tot 's Mans lof in ons Maandwerk gezegd is.
Trouwens hij wierd in zijne vroegere jeugd van den kundigen SLOTHOUWER op de
Leeuwarder Schoole gevormd, en voltooide zijne letteroefeningen met
voorbeeldelijken ijver te Franeker, onder het gelukkig toezicht en minzaam geleide
van wijlen den grooten SCHRADER en reeds genoemden WASSENBERGH. De
verwachting, die hij nu inboezemde van zijne verdiensten, was zo groot, dat het
opengevallen Rectoraat der Schoole in de Academiestad zelve daadelijk aan hem
wierd opgedraagen, en vervolgens dat van Deventer. Maar te eng was deeze
loopkring voor 's Mans bekwaamheid en roem. Ras bood de Geldersche
Hoogeschoole hem eenen meer luisterrijken Leerstoel aan; en had hij deezen ook,
na verloop van jaaren, te wisselen met dien van Groningen. Van daar riep hem
deeze Stad tot het Rectoraat haarer Latijnsche Schoole; een post, minder wel in
(*)
rang, doch luisterrijk wegens de vermaardheid van beroemde Voorgangeren . Doch komen wij tot de Redevoering, die eigenlijk ons oordeel wacht. Dezelve levert
een nieuw en

(*)

Sedert verneemen wij, dat hem tevens de post van Hoogleeraar, bepaaldelijk in de Historia
medii aevi, aan het Athenaeum alhier, is opgedraagen.
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spreekend bewijs der vaardigheid, kieschheid en zoetvloeiendheid van BOSSCHA's
Latijnschen stijl, en legt tevens zijne bedreevenheid aan den dag in menigerlei
geleerde Weetenschap: ook moeten wij dit blijk van bekwaamheid daarom te meer
afdoende rekenen, dewijl zich de Redenaar met eene Vaderlandsche rondheid
verontschuldigt van kwalijk den tijd tot eene stille bewerking van zijn opstel te hebben
mogen uitzuinigen. Intusschen hoe gelukkig 's Mans keuze was, om in eene
Koopstad, als Amsterdam, bij zijne Intrede den Handel te prijzen, verdient naauwelijks
herinnerd te worden, en liever doen wij gevoelen, met welke kracht en
verscheidenheid van redenen de Rector zijn pleit voldongen heeft; terwijl het ons
ondoenlijk is, het welspreekende van zijne voordragt in ons verslag aan te toonen.
De mensch in den woesten natuurstaat moet, volgens BOSSCHA, wat eenigen,
zich Wijsgeeren noemende, daartegen inbrengen, voor den beschaafden mensch,
wiens vermogens ontwikkeld zijn, ruim zo veel onderdoen, als hij zelve uitsteekt
boven 't redenlooze vee. De zamenleeving van huisgezinnen en maatschappijen,
voorts de band van vereeniging, die Volkeren aan Volkeren snoert, begunstigt
gezegde volmaaking der Menschheid. De Natuur geeft daartoe zelve den wenk en
spoorslag: en, schoon de eerste behoeften des leevens door goedertierenheid des
Hemels alomme ligt verkrijgbaar zijn, de Schepper toch heeft menige
aangenaamheid, verkwikking, en wezenlijke genoegens des bestaans, aan
onderscheiden en wijd van een gelegen wereldoorden toegedeeld, ten einde het
menschdom tot werkzaamheid, konsten, ontwikkeling van zichzelve, gezellige
dengden, en het weerkeerig belang tusschen Volkeren en Volkeren, op te leiden.
Deezen lof daarom, dien CICERO der Wijsbegeerte toezwaait, mag men grootdeels
op den Handel overbrengen: en laat zich dit middagklaar uit de Geschiedenis
bewijzen.
Tot de bedoelde vereeniging der Natien baande, voornaamelijk eertijds, het
afschuwelijk Oorlog eenigzins den weg; als, naamelijk, die plaage heeft uitgewoed,
en geheel een Volk, met de overwonnen landen of zwakkere nabuuren, hebben te
bukken onder het juk en den schepter der overheersching. De Monarchijen van
ouds leveren bewijs van zulken band; die wel, door ophoo-
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ping van weelde, aan de konsten aanmoediging verschaft, dan toch de zucht naar
Vrijheid smoort, en luttel beschaafdheid teelt. Beter doet dit de andere weg tot
vereeniging van Volksbelang, - die des Handels. Het werelddwingend Babel steeg
dus bevoorens, door zijne gunstige ligging tusschen den Indus en de Middellandsche
Zee, inzonderheid als Koopstad, ten toppunt van welvaart en luister. Andere steden
van Azië hadden daarna derzelver bloei aan gelijke reden dank te weeten. Van hier
breidde zich de Handel uit in het harte van Africa; en Ethiopië is bij HOMERUS
vermaard wegens Godsvrucht en Regtvaardigheid. Oudtijds, naamelijk, wanneer
men naar Indië en door ongebaande wegen of woestijnen met Karavaanen toog,
bragt men aldaar het liefste de koopwaaren ter markt, waar de vroomheid den Goden
Tempelen en Steden bouwde. Nog spreekt men van het beroemd gesticht ter eere
van Jupiter Ammon, gelijk van Meroë, alwaar de Hieroglyphen bekend waren, eer
nog de Kooplieden den Nijl aftogen naar het vruchtbaar Egypte. De zeden inmiddels
zuiverden zich allengs van de voormaalige ruwheid, doch bovenal nadat AMASIS de
Koopvaart ter zee uitzettede, en de Pheniciers en Grieken langs de kust van Klein
Azië, in den Archipel, en tot aan geene zijde der Straat van Gibraltar, Volkplantingen
aanleiden, en de Handel zich van de ontdekte schrijfkonst tot heil der menschelijkheid
bediende. Nu trad een onsterfelijke HOMERUS op; nu gaven de wetgeevers SOLON,
CHARONDAS, en de ZALEUCUSSEN, aan Steden en Volkeren hunne wijze inzettingen;
nu verwierf zich Griekenland, met naame Athene, zulken lof van Geleerdheid en
gezellige Deugden, als den luister van de overwinningen, door Rome behaald,
verdonkert.
Gaarne vergezelden wij nog, hoewel van verre, onzen Redenaar, bij het schetzen
van de opkomende barbaarschheid en den akeligen nacht der Middeleeuwen,
waaruit al wederom de Handel het licht der beschaaving en menschelijkheid ten
voorschijn bragt. Dit tuigt de ontluiking der weetenschappen in Italië, bijzonder in
het bloeiend Florence en andere Zeesteden. Bovenal verlangden wij met BOSSCHA
te gewaagen van het nut, door de belangrijke ontdekking van een nieuw en eeuwen
achtereen onbekend Werelddeel veroorzaakt. Inzonderheid evenwel heeft hij zijn
pleit, onzes inziens, en voor het
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oog van zijne Hoorders, voldongen, bij de melding der uitsteekende voordeelen van
rijkdom, konsten, en beschaafdheid, uit de bron van Koopvaardije aan ons Vaderland,
en bijzonder de Stad Amsterdam, toegevloeid, nadat hetzelve van uit de golven en
omliggende moerassen gewoekerd, tot den hoogsten top van Magt en Grootheid
gesteegen is. Maar, behalven dat ons het diep verval deezer dagen eenigzins van
zulk eene herinnering terughoudt, zijn wij ook met deeze wellekome Redevoering
ons bestek alreede te buiten gegaan. Wij leggen dan onze pen neder, met dit
voortreffelijk werk des welspreekenden Mans ter leezinge, en Hemzelven bij onze
Stadgenooten aan te prijzen, dien wij, in deezen zetel der Konsten en des Handels,
eene gelukkige inwooning, ten loon van zijnen arbeid en nu aangeslaagen
schoolwerk, toebidden.

Natuurkundige Verhandelingen van de Bataafsche Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem. IIIden Deels 1ste Stuk. Te
Amsterdam, bij J. Allart. 1806. In gr. 8vo. LX en 352 Bl.
Dit Deel bevat in de eerste plaats eene zeer uitgebreide Verhandeling over de
Natuurkennis van het Vuur, en over de daar op gegronde spaarzame Stookkunst,
door JEAN JOSEPH PRECHTL, te Brunn in Moravie, geschreven, en met den Gouden
Eereprijs bekroond. Zij heeft, naar onze meening, denzelven volkomen verdiend,
daar zij in alle opzigten de vraag der Maatschappij beantwoord heeft. De
Verhandeling geen uittreksel toelatende, zullen wij liever onzen Lezeren derzelver
inhoud kortelijk mededeelen. Zij is in vijf Afdeelingen verdeeld. De eerste, zich tot
de warmtestof bepalende, handelt over den aard dezer stoffe; over de veranderingen,
welke zij door de ligchamen ondergaat; over hare werking op de ligchamen, op
derzelver gedaanten, en eindelijk over hare werking op ons gevoel. - De tweede
Afdeeling onderzoekt de verschillende wijze, waarop de warmtestof ontbonden
wordt; hoedanig de warmte bij ophooping dezer stoffe voortgebragt wordt, door
middel der wijze, waarop andere ligchamen werken; op welk eene wijze zij uit de
ligchamen
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door middel eener vloeistof, uit vaste, uit vloeibare ligchamen, uit luchtvormige
vloeistoffen, uit de zure gassoorten, uit het salpeterstofgas ontbonden wordt, en
eindelijk hoedanig dit geschiedt uit het zuurstofgas, welke ontbinding de gewone
verbranding uitmaakt. - In de derde Afdeeling, zich tot de brandbare ligchamen
bepalende, handelt de bekwame Schrijver over die ligchamen in 't algemeen en in
't bijzonder, over de water- en koolstof, en over de zamengestelde brandbare
ligchamen. - De vierde Afdeeling bevat de sparing der brandstoffen in 't algemeen:
daarin geeft de Schrijver de algemeene vereischten op tot het bezuinigen der
brandstof; te weten, door de meest mogelijke ontbinding van warmtestof uit het
zuurstosgas, door de brandstoffen; door het best mogelijk gebruik te maken van de
ontbondene warmtestof, door middel van rook; en eindelijk door het best mogelijk
gebruik te maken van de ontbondene warmtestof, ter verwarming der ligchamen in
't algemeen. - De vijfde Afdeeling, zich tot de bezuiniging van de brandstof bij de
onderscheidene inrigtingen van stoken en verwarmen bepalende, handelt over de
verwarming der vertrekken in 't algemeen, over de opene vuurhaarden, over de
kamerkagchels, de fornuizen of kookhaarden, over het stoken van ketels, en eindelijk
over de besparing van brandstof door vereeniging der vermelde toestellen, zoo om
te stoken als om te koken. Het geheel wordt voorts door zes naauwkeurig uitgevoerde
Platen opgehelderd. Onbedenkelijk veel goeds, fraais en wetenswaardigs bevat
deze Verhandeling: dezelve vereenigt in zich al het belangrijke, 't geen omtrent de
wijze der verbranding reeds zoo veel lichts verspreid heeft, en waaraan de latere
Scheikunde zoo onbegrijpelijk veel, ja schier alles heeft toegebragt.
In dit zelfde Deel vinden wij eene waarneming van eene hoogst opmerkelijke
overeenkomst van Tweelingen, Meisjes, door den Heer J. BODEL, Stads Med. Doct.
te Dordrecht, welke wij ook daarom gaarne eene plaats inruimen.
De twee jonge Juffrouwen V ....... werden van volmaakt gezonde ouders, van
middelmatigen leeftijd, in de maand Junij 1793 geboren, zogen, behalve hare moeder,
nog eene gezonde minne, en vertoonden reeds in de eerste dagen zoodanige
gelijkenis aan elkander, dat de ouders, om haar te kunnen onderkennen, bij de
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gegeven doopnamen, de eene een lintje om den arm deden; dan welk verloren
geraakt zijnde, het twijfelachtig was, welke dezer Tweelingen bij den doop den naam
van M. en welke dien van C. bekwam. Wanneer de eene niesde, (hetgeen dikwijls
gebeurde) niesde ook de andere; dit had ook plaats bij het krijgen van den hik, bij
het overgeven van zuur, bij de ontlasting, en dergelijke omstandigheden meer; zoo
dat het toen reeds de aandacht der ouders opwekte. Voorts bemerkte men, dat
beiden, evenmatigen groei bekomende, bruine oogen hadden; op het tijdstip der
tandkrijging bekwamen beiden, op denzelfden dag, den eersten tand.
Zeer voorspoedig opgroeijende, en met der woon in den jare 1795 in deze Stad
gekomen zijnde, vernam ik, dat de inenting der Kinderpokken bij beiden in het vorig
jaar op dezelfde wijze in gemakkelijkheid, tijd van uitbotting en getal van pokken
was afgelopen. Weinig tijds daarna als Arts geconsuleerd zijnde over eene ligte
buikpijn, met diarrhoea vergezeld en door zuur veroorzaakt, bij het eene kind, werd
het andere den volgenden dag door dezelfde ongesteldheid aangetast. Twee der
boventanden bij het eene verkeerd uitgroeijende, had juist het zelfde bij het andere
op dezelfde wijze plaats. Kreeg het eene eene ligte indigestie met beslag op de
tong, zoo werd dit zelfde ook bij het andere waargenomen, en binnen weinige uren
waren dezelfde teekenen van ongesteldheid aanwezig. Beiden leerden op denzelfden
tijd loopen, en spraken met eene zoo geheele gelijkheid in stem, dat men, de oogen
sluitende, het geluid der eene van dat der andere niet konde onderscheiden. Beiden
kregen kastanjebruin haar, en bleven gelijkelijk voortgroeijen, zonder eene lijn
verschil in grootte of dikte. Vijf jaren oud geworden zijnde, kreeg de eene eene
rottige kies aan de regterzijde, terwijl de andere het zelfde bederf gelijktijdig aan
dezelfde kies aan dezelfde zijde ook kreeg. - Zeven jaren oud geworden, kreeg een
dezer meisjes eene ligte uitzetting van het linker schouderblad, om welk door zeker
werktuig voor verdere uitzetting te beveiligen, de ouders eene reis naar Amsterdam
deden, wanneer de kundige Heelmeester de eerste beginselen van het zelfde gebrek
aan dezelfde zijde bij de andere ook waarnam, hetwelk bij beiden voorts geheel
geweken is.
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Beiden hadden voorts jaarlijks op denzelfden tijd een zekeren omloop in het
aangezigt; beiden hebben een zeer regelmatigen omtrek van hetzelve, het zelfde
opslag van een mooi bruin oog, denzelfden omtrek van blos op de wangen,
denzelfden kleinen mond en neus; zoodat iedereen, ja zelfs de ouders elk oogenblik
de eene voor de andere nemen. Beiden hebben, in één woord, het zelfde gestel,
het zelfde postuur, dezelfde beweegbare zenuwen, en, dat meer is, dezelfde
neigingen, het zelfde verstand, denzelfden leerlust, en maken dezelfde vorderingen.
Opmerkelijk voorzeker is zoodanig eene overeenkomst, en wij verlangen zeer
naar de verdere mededeeling, welke de Heer BODEL ons bij het slot der waarneming
belooft. Van waar toch deze zonderlinge overeenkomst? is natuurlijk de vraag, welke
men voorzeker den Heere BODEL meermalen, en ook hoogstwaarschijnlijk ieder, bij
het lezen, aan zichzelven en anderen doen zal. Wij vermeten ons niet, die vraag te
beantwoorden; intusschen merken wij aan, dat de opgegevene overeenkomst zich
grootendeels, zoo niet ten volle, tot het ligchamelijke bepaalt: want te algemeen en
te onbepaald komt ons het gezegde voor, zij hadden het zelfde verstand. - En nu
die overeenkomst dan alleen tot het ligchamelijke overbrengende, vragen wij: waren
beide meisjes geene Tweelingen? ontvingen zij dus niet beiden hoogstwaarschijnlijk
op het zelfde tijdstip de kiemen, de gelijke kiemen, van hun aanzijn? Deze daar
zijnde, was hare verdere ontwikkeling tot den tijd harer geboorte niet gelijk? en
moest deze ontwikkeling niet (wij spreken alleen onderstellender-, niet
beslissender-wijze) alzoo evenredig voortgaan? Had bij haar de bewerktuiging niet
gelijktijdig plaats, en kon die van het eene dus van die van het andere meisje
verschillen? Had 'er niet in haar gestel een gelijke omloop van het zelfde moederlijke
bloed plaats? En nu beiden het licht aanschouwd hebbende, zouden wij dan niet
kunnen vooronderstellen, dat 'er bij haar, als door de gelijkvormigheid van haar
organismus door gelijke prikkels aangedaan wordende, eene gelijke actie plaats
hebben, en op dezelve eene gelijke reäctie volgen moest? En moesten, met
betrekking tot haren ziekelijken toestand, dezelfde ongeregeldheden in beider
dierlijke huishouding niet plaats grijpen, daar het eene kind door de ziekte
voortbrengende oorzaken op geene andere
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wijze dan het andere, uit hoofde van de gelijkvormigheid van zamenstel en
bewerktuiging, kon aangedaan worden; te meer, daar beiden aan zoodanige
oorzaken gelijkelijk blootgesteld waren; ofschoon die ziekelijke toestand zelf zich
bij het eene iets vroeger of sterker openbaarde. - Maar, werpt men veelligt tegen,
dan behoorden ook alle Tweelingen even zeer aan elkanderen gelijk te zijn, daar
beiden toch op een en denzelfden tijd ontvangen worden. Dan wij vragen, of ook
niet meest alle Tweelingen, wat het ligchamelijke aangaat, zeer gelijkende aan en
overeenkomende met elkanderen zijn? Is het aantal van Tweelingen niet te klein,
of sterven zij, of een hunner, niet dikwerf te vroegtijdig, om te kunnen beslissen, of
zoodanige overeenkomst niet zou plaats gehad hebben, zoodat zij moeijelijk te
onderscheiden waren? - Welligt hebben wij, bij de verdere mededeeling van den
Heer BODEL wegens deze Tweeling-meisjes, ook daaromtrent eenige nadere
opheldering te verwachten.
Op deze waarneming volgt eene beschrijving van den Heer VAN MARUM van de
Amaryllis Gigantea, eene in Europa onbekende plant, welke voor het eerst in den
jare 1805 bij Haarlem gebloeid heeft. Deze bloem had de Heer ROZENKRANTZ van
een Fransch Officier, LA BROUSSE genaamd, 16 jaren geleden, gekocht, die dezelve
van de Kaap medegebragt en van eenen Kaffer aldaar ontvangen had. Dezelve gaf
voor het eerst in October 1805 eenige bloemen; de bloemkroon werd zeer schoon,
en trok door hare grootte zoo wel, als door het groot aantal bloemen, de aandacht
en verwondering van elken beschouwer. De diameter van die kroon was 29 duimen
Haarlemmer of Engelsche maat, en in de kroon telde men 61 opene of nog geslotene
bloemen. Zij had ongeveer 13 duimen hoogte, en stond op eene steng van 22
duimen.
Dit Deel wordt besloten met het vervolg van de naamlijst van het
Naturalien-Kabinet van gezegde Maatschappij, gelijk ook aan het begin van dit Deel
het historiesch berigt wegens de Maatschappij, van de jaren 1803-1805, benevens
de naamlijst van Directeuren en Leden, gevonden wordt.
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J.H. Sassen Specimen Juridicum inaugurale, exhibens quaedam
ad diversi generis quaestiones juridicas observata. (Dat is:)
Regtsgeleerde Proeve, bevattende eenige aanmerkingen over
verschillende Regtsgeleerde onderwerpen.
De Heer SASSEN, zijne regtsgeleerde studien aan Leijdens Hoogeschool willende
besluiten, bleef lang in het onzekere, tot welk een onderwerp hij zich, in het uitwerken
van eene proeve van welbesteden tijd, bepalen zou; nu eens bepaalde hij zich tot
het een, dan weder tot het ander. Zoo verkreeg hij losse aanteekeningen over
verschillende onderwerpen; en, daar hem eindelijk geen tijd overschoot om een
bijzonder onderwerp uit te werken, besloot hij, deze verschillende aanteekeningen
in orde te schikken; en hieruit ontstonden deze aanmerkingen, welke wij, over het
geheel, met genoegen gelezen hebben, en, naar wij hooren, ook met lof door den
Schrijver in het openbaar verdedigd zijn. - De onderwerpen, velke hier behandeld
worden, zijn zes in getal. Sommigen daarvan behooren tot de stellige Romeinsche,
anderen tot de Wijsgeerige Regtsgeleerdheid.
Het eerste onderwerp, dat men hier behandeld vindt, is het onderzoek, in hoe
verre de Codex, in geval van verschil, boven de Pandecten behoort gesteld te
worden. De Schrijver geeft, in de behandeling van dit vraagstuk, eerst de
verschillende gevoelens der meest geachte Schrijvers op, en beantwoordt hetzelve
eindelijk in dier voege, dat de Codex boven de Pandecten den voorrang verdient,
zoodra 'er werkelijk zoodanig een verschil aanwezig is, hetwelk door geene gezonde
uitlegkunde kan opgeheven worden; mits het slechts in zoodanig een geval boven
allen twijfel verheven zij, dat de analogre van het oude en nieuwe Regt
onderscheiden zij. Dit gevoelen wordt vervolgens met oordeel verdedigd, en met
gepaste voorbeelden opgehelderd. Alleen zouden wij zeggen, dat de Schrijver zijne
Lezers omtrent een punt niet had behooren onbevredigd te laten. Wij bedoelen de
vraag; waaraan men zich dan houden moet, wanneer dit duidelijk verschil van
analogie niet aanwezig is, en de
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bedoelde vaststelling van den Codex zich echter met de Pandecten niet laat
vereenigen.
Het tweede hoofdstuk handelt over de verschillende wijze, waarop, volgens
Romeinsche Regten, in de hereditatis petitio en de rei vindicatio, de vruchten van
de erfenis of bijzondere zaak, welke men moet afgeven, uitgekeerd behooren te
worden, en de verschillende wijze, waarop de uitkeerder in elk dezer actien zijne
onkosten aftrekt. Men vindt ook hier in een kort bestek bijeen, hetgeen de beste
Uitleggers over dit onderwerp geschreven hebben.
Het derde onderzoek bepaalt zich tot het verband tusschen Staat- en Zedekunde,
en eindigt in een betoog, vooral op gronden van de Critische Wijsbegeerte steunende,
dat ook in de Staatkunde Regtvaardigheid de eerste en hoogste wet is, en dat verder,
zoo wel wat het materieele als wat het formeele der wetten betreft, tusschen
Zedekunde en Staatkunde eene groote gelijkheid is. Wij zijn het met den Schrijver,
wat de hoofdzaak betreft, volkomen eens, dat Staatkunde aan Regtvaardigheid
ondergeschikt behoort te zijn; maar wij gelooven daarom niet, dat de Schrijver de
Staatkunde juist bepaalt, wanneer hij zegt, dat zij niets anders is dan de kunst, welke
voor het in acht nemen der Regtvaardigheid in den Burgerstaat zorgt. Op zulk eene
wijze verwart men, zonder noodzakelijkheid, de grenzen van onderscheidene
wetenschappen. Regtvaardig te handelen, is niet het zelfde als Staatkundig te
handelen; schoon de Staatkunde nimmer onregtvaardig behoort te zijn.
Het vierde hoofdstuk handelt over de Condictio Triticaria, waarover, gelijk bekend
is, onder de Regtsgeleerden veel is getwist, en ontwikkelt de natuur dezer actie,
vooral op het voetspoor van den grooten SCHULTING.
De vijfde vraag, welke door den Schrijver behandeld wordt, is deze: of 'er werkelijk,
naar Romeinsche Regten, een Depositum irregulare zij, en zoo ja, wat dan die
Regten daaromtrent hebben vastgesteld. Het eerste wordt toestemmend beantwoord;
terwijl de Schrijver omtrent het andere gedeelte der vraag de gevoelens van
AVERANIUS en BYNKERSHOEK volgt en met oordeel ontwikkelt.
Het laatste hoofdstuk, eindelijk, handelt over het doel der Straffen, en volgt
insgelijks de beginselen der Critische Wijsbegeerte; zoodat, volgens den Schrijver,
op
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het voetspoor van KANT, de misdaden alleen daarom moeten en kunnen gestraft
worden, omdat de regtvaardigheid wil dat het onregtvaardige gestraft worde; welke
stelling eerst door den Schrijver betoogd wordt, terwijl hij vervolgens de verschillende
gevoelens van andersdenkenden tracht te wederleggen; schoon Recensent twijfelt,
of deze wederleggingen inderdaad genoegzaam zijn, om alle die andere gronden
zoo maar in eens voor het grondbeginsel van KANT te verwerpen.
Doch, hoe het hiermede ook zij, de Schrijver heeft inderdaad, door deze proeven,
aanspraak op de algemeene goedkeuring, en wij wenschen zoowel Leijdens
Hoogeschool, als het Vaderland, met dergelijke Kwee kelingen geluk.

Reize naar de Middellandsche Zee, in de Jaaren 1777, 1778 en
1779, door Cornelius de Jong, toen ter tijd dienende aan 's Lands
Fregat van Oorlog, Tetis. Met Plaaten. Te Haarlem, bij F. Bohn,
1806. In gr. 8vo. 286 Blz.
Den smaak zijner Landgenooten te kunnen treffen, en daarvan, door het vertier
zijns arbeids, blijk te zien, is ongetwijfeld zeer aanmoedigend voor eenen Schrijver.
Dit zeker viel, in geene geringe maate, den Heere DE JONG ten deele. Sterk gezogt
waren zijne Brieven over de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen, van
welke wij, met welverdiende goedkeuring, ten tijde der uitgave gesproken hebben.
Onderhoudend, natuurlijk en leerzaam mogten wij ze noemen, en zulks met de
stukken bewijzen.
's Mans lot als Zee-capitein is van elders, en bovenal uit zijne Verantwoording,
bekend. Nog leeft hij in ballingschap te Kleef, uitwijzens het Voorberigt, en verre
verwijderd van de gelegenheid tot Zeereizen; dan nog, gelijk hij verklaart, met
dezelfde zucht als altoos tot Zeereizen bezield, nog, even als voorheen, als een
visch na zijne vloeijende hoofdstof verlangende, vindt hij het in zijne wandelingen,
zo wel als op zijne kamer, bijzonder aangenaam, gebeurtenissen van voorige en
gelukkige jaaren zich wederom voor den geest te brengen, en de gedaane Reizen
nogmaals in gedagten te doen, alles te herhaalen, zich op dezelfde plaatzen
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te bevinden, dezelve rond te wandelen, zijne vrienden en bekenden aldaar te
bezoeken - en waar het geheugen dan te kort komt, helpen hem zijne aantekeningen.
De aandrang van vrienden en bekenden, die wisten, dat hij nog een aantal
aantekeningen, op voorige Reizen gemaakt, onder zich hadt, deedt hem zijne
papieren doorsnuffelen, en zoeken, of 'er nog iets, ter uitgave geschikt, te vinden
was.
Naar loflijke Zeemans gewoonte, hadt DE JONG, van den aanvang zijns
Scheepsleevens, een Dagboek gehouden. Hij vatte het vroegste op, en bearbeidde
dit voor de Drukpersse; van hier de oude jaartekening 1777, 1778, 1779. Wij twijfelen
geen oogenblik, of hij heeft die wel gemaakte Aantekeningen goeddeels behouden,
beschaafd en vermeerderd; doch zo niet, of dezelve zijn genoegzaam in dien staat
gebleeven, dat ze aangemerkt kunnen worden als op dien tijd door hem geschreeven,
toen hij als Kadet ter Zee, of Adelborst, zijn Scheepsleeven aanving.
Eigenaartig behelst de I Brief een verslag van het hem vreemde Scheepsleeven,
hier tot zeer kleine bijzonderheden, die hem toen zeker bij uitstek troffen, vermeld.
- Plymouth verschaft hem stoffe tot een volgenden Brief, waar men eenige
bijzonderheden dier Zeestad aantreft. - Zo vaaren wij met hem, in den III Brief, van
Plymouth na Gibraltar. Onder de bijzonderheden, van daar gemeld, is eene voor
den jongen Zeereiziger zeer eigenaartige. Wij neemen ze over. ‘Op een der
namiddagen, met een mijner kameraaden aan land zijnde gegaan, kreegen wij 't in
't hoofd om een herberg in te treeden en thee te drinken. Het geval wilde, dat onze
eerste Schrijver, met den Opper-chirurgijn, het huis voorbij gingen, en dus ieder,
evenwel al staande, een kommetje dronken; terwijl wij beiden twee kommetjes
gedronken hadden Toen onze rekening vraagende, zeide de waard: drie guldens.
Wij hadden dus de man voor een Hollandschen Daalder thee gedronken. De waard
zeiden voor thee en zuiker 18 stuivers, voor de melk slechts 42 stuivers te moeten
hebben. Dus kwam zijne rekening uit. De rede hiervan was, dat men 'er geen
melkdraagend vee heeft, dan geiten en ezelinnen, en dat nog spaarzaam, zo dat
de waard zeer veel moeite gehad had, om ons de melk, die wij zeker op zijn
Hollandsch, zon-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

308
der de minste bezuiniging, gedronken hadden, te bezorgen. Wij betaalden en
beloofden meteen nooit weder thee te Gibraltar te gaan drinken, alwaar wij voor
hetzelfde geld een anker wijn zouden gehad hebben.’
Uit Lissabon is de IV Brief geschreeven, en levert ook die Stad schrijfstoffe voor
den volgenden op. Geen gunstig, berigt van de Portugeezen treft men hier aan. ‘Of
het,’ is onder andere zijne aanmerking, ‘aan het warm luchtgestel is toe te schrijven,
zal ik niet beflissen; doch hierin komen alle Reizigers overeen, dat geen volk meer
tot den wellust geneigd is dan het Portugeesche. Noch tegenwoordige, noch
toekomende straffen, kunnen 'er hen van terughouden, en hel en vagevuur en duivel
wijken, in weerwil van de dweepagtigste bijgeloovigheid, voor den glimlach en de
lonk eener schoone vrouw, wanneer het op het voldoen der lusten aankomt. Ten
bewijze zal ik maar alleen de nationaale dans de Foffa aanhaalen, welke op de
straaten, in de velden en op het tooneel, met de onbeschaamdste gebaarden en
beweegingen, en eene zodanige voorbeeldelooze onvoeglijkheid gedanst wordt,
dat de wellustige Fandango der Spanjaarden 'er niet bij in vergelijking komt, en ik
mij wel wagten zal dezelve te beschrijven.’
Scheepsziekten en storm gaan de aankomst te Toulon voor, en doen hun in het
Lazaret te dier Stede verblijven, waar ook DE JONG door rotkoorts wordt aangetast;
dit geeft stoffe tot den V, VI en VII Brief; dan het treurige daarvan wordt afgewisseld
door de vervrolijkende befehrijving van Toulon, in den volgenden. Marseille krijgt in
den IX Brieve eene beurt. ‘Het vermaak,’ dus drukt zich DE JONG uit, ‘lacht hier aan
alle zijden toe; allerwegen biedt het den bekoorelijken arm aan, en de welvaard, de
weelde, het zagt luchtgeftel, de menigte van gelegenheden maakt voorzeker deeze
stad eene der losbandigfte van Europa.’ De bevolking rekent men op ruim honderd
duizend zielen, en het getal der geenen, welke men femmes du monde, of vrouwen
van vermaak, noemt, wordt op tien duizend gesteld.
Op de Zeereis door den Archipel worden in den X Brieve veele voorbijgevaarene
Eilanden vermeld, en Zea, waar zij vertoefden, meer bijzonder beschreeven; dit valt
Milo en Natolien in de twee volgende te beurt. - Konftantinopole wordt meer ter
loops vermeld, in den XIII Brieve.
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Uit Smyrna in September is de XIV Brief gedagtekend, Voor Sestos het anker
laatende vallen, om water in te neemen, hadden zij ‘het vreemd gezigt van een groot
getal Ooijevaars, die bij koppels van vijftig of zestig en meer kwamen aanvliegen,
en op het Asiatisch strand nedervielen, alwaar wij het getal, toen zij zich allen
vergaderd hadden, op meer dan duizend begrootten. Den volgenden morgen,
omtrent ten negen uuren, steegen zij allen te gelijk in de lucht op, en stelden de
koers zuidoostwaards heen, in welke strekking Egypte voor ons lag. Ik schrijf u
deeze bijzonderheid, daar het misschien aanleiding zou kunnen geeven tot de
oplossing der vraag, die ik meermaalen bij ons heb hooren voorstellen: waar blijven
toch de Ooijevaars in den winter?’
De XV en XVI Brieven leezende, onthoudt men zich, met veel genoegen, in het
oude Smyrna, en doorreist de ommestreeken op eene vermaaklijke wijze.
Verscheidenheid van schrijsstoffe behelst de XVII Brief, daar zij onderscheidene
Eilanden aandoen. Te Coron trok de veelvuldigheid der Kwakkelen 's Reizigers
aandagt. Deeze vogels worden 'er bij menigte ingezouten; ‘dit bewijst,’ merkt hij op
‘de groote veelvuldigheid dier vogelen alhier, en tevens met welk een eenvoudig
middel een overvloed van Kwakkelen aan het Israëlitisch Leger, in de woestijne van
Paran, waartoe alleen een sterke wind behoefde, kon worden toegezonden. Ik zeg
dit niet om het wonderdaadige van het geval te verkleinen, maar alleen om het
ongeloof aan die geschiedenis tegen te spreeken, het welk bij veelen dikwijls alleen
daaruit spruit, om dat zij, andere landen niet kennende, hun eigen land en derzelver
voortbrengzelen in vergelijking stellen met dat, waarvan zij leezen.’ - Het Europisch,
en dat gedeelte van Aziatisch Turkyen, door den Reiziger bezogt, dat onder het
gelukkigst luchtgestel ligt, wordt hier beschreeven, doormengd met verscheide
aanmerkingen over de Turken.
De Zeereis wordt, in den XVIII Brieve, voortgezet, en Messina beschreeven; ook
melding gemaakt van voorbijgezeilde en niet aangedaane Eilanden. Uit veele
waarneemingen blijkt, dat de Heer DE JONG de voorwerpen der Natuurlijke Historie
gadesloeg. Van Smyrna hadt hij een Cameleon medegenomen; twee maanden hadt
hij dit diertje aan boord gehad, en koesterde de hoop van het leevend te zullen over-
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brengen; dan het ontstierf hem. De waarneemingen, welke hij op dit diertje gedaan
hadt, met hetgeen vroegere Natuurkundigen des schreeven, maaken den inhoud
uit van den XIX Brief.
Een strenge Quarantaine deedt hem te Livorno eenigen tijd verblijven. In vrijheid
vertoefde hij 'er nog lang genoeg, niet alleen om Livorno te bezien en het
voornaamste daarvan op te tekenen, maar een reisje na Pisa maakt eene
aangenaame afwisseling, waarnaa men de verdere bijzonderheden van Livorno
aantreft. Dit alles is in de drie voigende Brieven vervat. Onze Reiziger woonde 'er
de Carnavals-vermaaklijkheden bij. Hij geeft 'er deeze beschrijving van: ‘Dit feest,
het welk daags na drie Koningen zijn aanvang neemt en tot de Vasten voortduurt,
ontleent zijnen naam hoogst waarschijnlijk van Carnaval, zinspeelende op de menigte
vleeschspijzen, welke als dan verslonden worden, als wilde men vooraf zich
schadeloos stellen voor de hier op volgende Vasten, waarin dit versterkend voedzel
verboden is. Het wordt nergens zoo, als in Italie en dus ook hier, door alle standen
gevierd; 'er heerscht eene algemeene vreugde, en deezen avond waren 'er bijzonder
veele maskers op de been. Onder anderen, om 'er uit eene menigte slechts eenigen
op te noemen, was 'er een bootje op een wagen door vier paarden getrokken, in
welks midden een gedekte tafel stondt met keurig gebak, waar zes of acht
gemaskerden rondsom zaten te eeten; koetzier, voorrijder en lakeijen, alles was
vermomd, en de fles werd lustig rond gegeeven. - Op eene andere plaats zag men
eene welgekleede geboeide vrouw, geleid door vier Turken en twee Mooren, de
eersten met pijl en boog gewapend, haar als in triumph omvoerende. Sommigen
van het gemeen hadden hun hair afgesneden, en het lichaam zwart geverfd om
Negers te verbeelden; anderen waren als duivels toegetakeld, en nog anderen
hadden figuuren, voor welke bezwaarlijk een naam te vinden is. - De dames, die in
koetzen rond reeden, waren alle gemaskerd en door een aantal flambouwen verlicht,
zodat het voor ons eene regt vreemde en aangenaame wandeling opleverde.
Vervolgens gingen wij na de Opera, alwaar de onverschillige Man en de wispeltuurige
Vrouw vertoond werd: eene historie, tusschen de vertooners zelve voorgevallen,
en door een hunner vervaardigd. Het werd niet kwalijk uitgevoerd; doch het groot
aantal
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gemaskerden, welke gestadig bij paaren onze loge indrongen om zich te vertoonen,
en dan weder na eene andere vertrokken, hinderde onze aandacht. Onder dezelve
hadt men de bespotlijkste figuuren; en de algemeene vreugd der menschen, gevoegd
bij het vreemde, maakte, dat ik mij niet herinneren kan, ooit een avond vermaaklijker
en met meer lagchen te hebben doorgebragt dan deezen. - Waarlijk thans kwam
mij niet meer verwonderlijk voor, dat zekere Turksche Gezanten, voor de eerste
maal de vreugdebedrijven van de Carnaval ziende, zich verbeeldden en diets
maakten dat de Christenen bij afwisseling in vlaagen van dwaasheid vervielen,
waarvan zij niet dan door 't strooijen van asch op hunne hoofden genezen werden.’
Behalven de voorvallen op reis, treft men, in de XXIV en XXV Brieven, berigt aan
van Alicante en Malaga, welke laatstgemelde Stad 'er niet gelukkig afkomt, noch
wat de plaats, noch wat de Inwoonders betreft. De XXVI Brief brengt den jongen
Zeeman t'huis van zijne eerste Reize, die, gelijk hij in 't slot betuigt, zo hij hoopt,
schielijk van eene tweede zal gevolgd worden, aangezien de Raad der Admiraliteit
hem reeds tot het doen der examens hadt opontboden, die, eer men tot Luitenant
ter Zee kan bevorderd worden, staan af te leggen.
Een en andermaal vermeldt DE JONG, dat hij zijnen Vriend niets nieuws meldt van
vaak beschreevene Plaatzen. Dit is waarheid; maar hij schrijft, gelijk wij reeds bij
den aanvang opmerkten, op een zo volkbehaagenden trant, dat wij niet twijfelen of
hij zal aanmoedigings genoeg vinden om met zijne andere Reizen even als met
deeze te handelen, van de losse aantekeningen Brieven te maaken, de oorspronglijke
na te zien en te verbeteren.

G. van Hasselt's Geldersch Maandwerk voor 1807. Iste, IIde en
IIIde Stuk. Te Arnhem, bij J.H. Moeleman, Junior. In gr. 8vo. Te
zamen 280 bl.
De onvermoeide VAN HASSELT levert ons in dit Maandwerk eene nieuwe vrucht van
zijnen ijver in het verzamelen en bekendmaaken van alle overblijfselen der
Geldersche Oudheden, welke hij weet op te spooren.
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Zijn oogmerk schijnt te zijn, maandelijks een dergelijk Stukjen te geeven als de drie,
die thans voor ons liggen. Dit moeten wij uit den titel besluiten, schoon hij het niet
(*)
uitdrukkelijk zegge. En wie zijn de Stichters van dit Maandwerk? De Hr. VAN HASSELT
zal het ons zeggen. Dus heft hij aan: ‘Verstorvene Vorsten en Vorstinnen, hooge
en mindere Kollegien, lieden van den Tabberd, van den Degen, het Altaar, den
Kancel, Mannen met lippen der Wetenschap begaafd, van allerley beroep,
handtering, denkwijze en lotgevallen en tijden maaken zich in deze Stukjens, als
werkende Leden van een Genootschap bekend, 't welk nooit ontmoete of niet
omstandig genoeg of tot dus verre kwalijk verhaalde gebeurtenissen en zaaken van
ons Vaderland openbaaren zal ...... Ik heb den taak van eenen Amanuensis deezer
Maatschappije op mij genomen, enz.’ - Dat bromt, Leezer! Zoude wel ergens in de
waereld een Tijdschrift worden uitgegeven, waaraan zo aanzienlijke Persoonaadjen
werken? Doch dit werken zal de verstorvene Vorsten en Vorstinnen niet zeer
vermoeien. Het zijn enkel uittreksels uit oude Rekeningen, Privilegien,
Schepensboeken, Hofs-Resolutien, Landdags-Recessen en andere Papieren, welke
de Hr. VAN HASSELT uit alle hoeken en winkels heeft opgezameld en thans in het
licht geeft. Dus komt al de arbeid voor rekening van den Amanuensis: de hooge
Persoonen, welken als werkende Leden worden opgegeven, zijn alleen, - wat?
Toekijkers? - Neen, dit zelfs niet: al zedert eeuwen hebben zij met deeze waereld
niets meer te maaken. - Dus bloote Naamen van dit Genootschap. - Inderdaad het
is jammer, dat iemand van zo groote kundigheden, zo onvermoeide arbeidzaamheid,
aan welken de liefhebbers der Geschiedenissen, Zeden en Gewoonten van de
vroegere Tijden des Vaderlands zo veel verplichtinge hebben, in zijnen stijl en
schrijswijze eenen zo valschen smaak hebbe aangenomen. - Doch laat ons van
den inhoud deezer Stukjens iets zeggen. Achter ieder Stukjen vin-

(*)

Een der woorden, waardoor in MEYER's Woordenschat het Onduitsche Aucteur wordt overgezet.
De Leezer zal van zelve de redenen zien, waarom de Rec. het hier verkieze boven Schrijver.
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den wij op het omslag eene lijst der voorkomende onderwerpen. Die van het eerste
zullen wij opgeeven.
Dit beheist Nieuwjaars Geschenken [der Geldersche Vorsten en Vorstinnen van
1394-1417.] Van den Vleys-eters te Driel, bl. 5. [Persoonen die in 1519 op
Vastendagen vleesch hadden gegeten, zwaar geboet; één zelfs in het aangezicht
gebrandmerkt.] Vroegste Lutheranen, bl. 6. [onder Hertog KAREL. Deeze kantte zich,
gelijk men weet, met geweldigen ijver tegen de hervorming, waarvan hier ook blijken
genoeg voorkomen. Van eenen zijner brieven, bl. 11, zegt evenwel VAN HASSELT te
recht, dat men in denzelven althans den onbezuisden KAREL niet vindt.] Rondgegaane
Brief, om onderhoud der vroegste Gereformeerde Predikanten, die tot dienst der
Kerken van Gelderland uit Duytsland ontboden waren, bl. 20. [De brief is van 29
Oct. 1578, spreekt zekerlijk uit naam van ééne of meer Gemeenten, maar is alleen
onderteekend J. PONTANUS, Dienaar am Wort Gottes] BARBARA BOOTS nader bekend
gemaakt, bl. 24. [Zie WAG. Vaderl. Hist. VIII, 170, 172. Zij werd den 1sten Febr. 1587
uit de Stad en het Schependom van Arnhem gewezen.] Turfschip van Breda, bl.
24. [Officieele Berichten, waarin evenwel niets, dat tegenwoordig nieuw is.]
Gepromoveerden te Geneve in Gelderland erkend, bl. 31. [Een Latijnsch Diploma
der Staaten van Gelderland, tot dat einde, op verzoek van den Geneefschen
Afgevaardigden JACOB ANJORRANT, afgegeven 18 Febr. 1594.] Begraafnis van PHILIPS
VAN NASSAU en ERNST VAN SOLMS, bl. 35. [Te Arnhem 22 Oct. 1595. De bijgevoegde
Brief van WILLEM LODEWIJK bewijst, indien de dagtekening wel gesteld is, dat beider
dood ten minsten eenige dagen vroeger is voorgevallen, dan de Bijvoegsels tot de
Vad Historie leeren.] 't Overlijden van den Canceler LEONINUS, bl. 37. [De reden,
waarom die van de Consistorie weigerden bij de begraafnis eene Lijkpredikatie te
doen, wordt hier niet gemeld; misschien is zij te vinden in 's Mans gemaatigde
denkwijze over den Godsdienst. Vid. Sylloge Epistolarum ab ANTON. MATTHAEO
editarum Hagae Com. 1740, p. 326.] JOH. FONTANUS, bl. 39. [Eenige bijzonderheden
raakende deezen Kerkleeraar.] Slag bij Nieuwpoort, bl. 44. [Officieel bericht, maar
niets nieuws.] Blok van Nijmegen, bl. 48. [Dit Opschrift verstaat Rec. niet recht.
Misschien heeft het woord blok bij VAN HASSELT eenige hem onbekende beteekenis.]
Synode van Dord,
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bl. 51. [Reekening der Geldersche Politieke Afgevaardigden tot die Synode.]
Ontkoming van den Heere van STOUTENBURG, bl. 60. [Ook weinig nieuws van
aanbelang.] B. VAN GENT, Vredehandelaar te Munster, bl. 79. [Brief over de
ongelegenheden, welke 'er uit zouden ontstaan, indien men hem eenen opvolger
o

toeschikte.] Kruidtoren te Bredevoort gesprongen, bl. 86. [A . 1646. 12 Julij, door
den bliksem. Tot in de 40 menschen kwamen daarbij om het leeven, en onder
deezen de Drost WILHELM VAN HAERSOLTE met zijne huisvrouwe en acht kinderen.
Uit het Consistorie-Boek van Bredevoort.]
Het tweede Stukjen behelst ophelderingen en bijzonderheden omtrent verscheiden
Heerlijkheden, Dorpen, Heerenhuizen, enz. in Gelderland. Op bl. 101 zegt de
Schrijver: ‘De Tegenswoordige Staat van Gelderland blijft een nuttig Werk; maar ....
voor een doorgaand verslag van de oudheid van huizen en dorpen was dat werk
niet bestemd. En wie zou toen de hulpmiddelen voor zo iets aangewezen hebben?’
Ons bericht zoude te wijd uitloopen, indien wij ook hier de bijzondere onderwerpen
naar vervolg wilden opgeeven en over ieder iets zeggen. Een enkel staaltjen zullen
wij bijbrengen uit verscheidene, welke de rechtmaatigheid van des Schrijvers zo
even aangehaalde woorden en tevens deszelfs bescheidenheid aantoonen. In de
kaart van het Graafichap Zutphen, behoorende tot den Tegenw. Staat van
Gelderland, vindt men, in het Scholtampt van Lochem, het huis Wildenburg, maar
in de beschrijving geen woord van hetzelve. De Hr. VAN HASSELT geeft bl. 141 env.
verscheiden belangrijke papieren, dit huis betreffende. Uit dezelve blijkt, dat JOHAN,
Heer tot Wisch, in het jaar 1474 het ter leen ontving van de Bourgondische partije:
dat hij in het jaar 1512 zich verzoende met Hertog KAREL, onder voorwaarden, te
vinden in eene verklaaring, op bl. 143. Zijne nakomelingen vielen dien Vorst weder
af, welke vervolgens het huis tot den grond deed afwerpen en de bouwstoffen elders
gebruikte, bl. 151 env. Verg. ook SPAEN Inl. tot de Hist. van Gelderland I bl. 381.
alwaar men kan zien hoezeer de Hertog verbitterd was tegen den Kleinzoon van
(*)
Heer JOHAN. Naderhand moet het huis weder zijn opgebouwd en versterkt, zo

(*)

Na den dood van KAREL was JOACHIM, Heer van Wisch, reeds weder op den Landdag
verschenen. SPAEN a.b.
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als blijkt uit verscheiden stukken, bl. 162 env voorkomende.
De voornaamste bijzonderheden, in het derde Stukjen voorkomende, betreffen
de Stad Amersfoort, zo in vroegeren tijd als onder de Staatsche Regeering, bl.
191-205. Dankbaarheid van Herteg KAREL en deszelfs Moeie aan zijne en zijner
Zuster Minnemoeders, bl. 206-210. Eerste beginsels der Bibliotheek van 't Hof van
Gelderland, bl. 217. Tolvrijheid aan Amsterdam verleend door PHILIPS II, bl. 218-229.
lets over de kwetzing van WILLEM I in 1582 te Antwerpen, en bericht van deszelfs
dood in 1584 door den Cantzler LEONINUS, met andere stukken, bl. 229 env.
Oprichting der Doorluchtige Schoole te Harderwijk, en derzelver verandering in eene
Hooge School, bl. 256 env.
Van het eene of het andere zouden wij nog wel eenig uittreksel willen geeven,
indien de bepaaldheid onzer ruimte het niet verbood, en uit het reeds aangehaalde
zal de Leezer genoegzaam kunnen oordeelen over de inrichting van dit Geldersch
Maandwerk.

Theödoor, of de Vondeling. Door August Lafontaine. Met Platen.
Te Haarlem, bij F. Bohn. 1806. In gr. 8vo. Iste Deel 324 bl., IIde Deel
308 bl.
Wederom een dier voortbrengsels van den vruchtbaren geest eens mans, wiens
vindingrijk vernuft, naar het schijnt, nooit wordt uitgeput, en die, meer dan eenig
ander, aanhoudend den leeslust gaande houdt, en door het vermakelijke het nuttige
aan den man helpt bij zijne verdichtselen. Al aanstonds brengt hij ons hier in een
huisgezin van menschen, die hunne eigene gebreken en zwakheden hebben, maar
zeer menschlievende, zeer edele harten. Reeds op de vierde bladzijde komt de pas
geboren Vondeling voor den dag, en veroorzaakt een huwelijk tusschen de zuster
en den vriend van het huis, wien men voor vader en moeder van het kind houdt, en
die, toen dit gerucht was gelogenstraft, zeer ongaarne zich zouden gescheiden
hebben. Gelieven, die vrij natuurlijk de een zich door den ander veracht hielden, en
zich schenen te vereenigen enkel uit menschenliefde en edelmoedigheid; terwijl de
broeder, de heer van het huis, zich vrij wat aan hun verpligt rekende voor hunne
opoffering, en zonderling verrast werd, toen het dan eindelijk duidelijk werd, dat het
huwelijk met elkanderen zints lang reeds beider dierbaarste wensch was. Dit gedeelte
des over het geheel
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belangrijken verhaals is zoo uitmuntend bewerkt, en legt ons het menschelijk hart,
zoo eenvoudig en naar volkomene waarheid, bloot, dat wij dit gelezen en herlezen
hebben telkens met een nieuw genoegen, en het voor het beste gedeelte van geheel
dit Werk rekenen, vooral wanneer wij den verderen gang des hartstogts en de
beschrijving des huisselijken levens van deze gehuwden, door geheel deze
Boekdeelen, daar bij voegen, waarin ons geen enkele trek voorkwam, dien wij niet
aanstonds voelden, dat door de gesteldheid van het menschelijk hart en den
gewonen loop der menschelijke zaken bevestigd wordt.
Men kan vooruit wel gissen (wij lezen toch eene Roman) dat de Vondeling van
goeden huize wezen zal, en eindelijk groot en gelukkig wordt; lang intusschen houdt
de Schrijver de nieuwsgierigheid gaande, en de ontknooping komt nog onverwacht
en waarlijk treffend. Het huisgezin wordt al spoedig vermeerderd door nog eenen
zoon, die met onzen Vondeling opgroeit. Het verhaal der wijze van opvoeding is,
zoo als in ieder geschrift van LAFONTAINE, dat ons ter hand kwam, van dien aard,
dat het telkens en leering en waarschuwing geeft; en 't is het huisselijke, en liefde
en hartelijkheid, waaraan men het dankweten moet, dat alles hier nog goed en
voortreffelijk uitkomt. De karakters van Mevrouw de Barones, in den omtrek, welker
dochter al vroeg des jongelings beminde wordt, van haren laffen en in ieder opzigt
verachtelijken rensmeester, die met de persoon en het hart zijner beminnelijke
dochter den onwaardigsten handel drijst, van den edelen onbekenden, die zich in
den omtrek nederzet, van den Vondeling, in één woord van ieder hier voorkomend
persoonschijnen naar het leven geteekend en hebben het leerzaamst, doel; terwijl
de geschiedenis van des Vondelings ouders voor die van het menschelijk hart zeer
keurige bijdragen oplevert, en, tot de familie der Barones behoorende, deze had
moeten waarschuwen. Zijne ouders zijn eindelijk schoonzoon en dochter van den
onbekenden, de broeder der Barones. Reeds was de echte zoon van het
eerstgenoemde gezin met des rentmeesters dochter gehuwd; de Vondeling krijgt
nu de Freule zijne nicht, en haar broeder de Baron, wiens ondeugden en verbetering
belangrijk verhaald worden, eene van zijne zusters. Deze huwelijken zijn tot
algemeen genoegen, en geven de beste vooruitzigten, daar ook de Barones (eene
zonderlinge vrouw, die weldoen en heerschen wilde) overtuigd is, dat men alleen
door liefde weldoen en heerschen kan. Goede God! geef alle Familien zulke liefde,
zulke vreugde, en de aarde zal een hemel zijn, is de wensch, waarmede de Roman
besluit, en die voorzeker ieder Lezer gaarne herhalen zal.
In stede van een uitvoeriger volgen van de bijzonderheden des verhaals, dat den
Lezer van het Werk misschien niet aan-
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genaam wezen zou, en dat wij onnoodig houden, omdat het Werk reeds geheel
volledig is, geven wij liever nog eene proeve, ten bewijze dat ook de Vertaling in
goede handen gevallen is. Wij kiezen het eerste bezoek van SCHALL (zoo noemde
zich de onbekende) in het huis, daar de Vondeling, zijn hem onbekende kleinzoon,
werd opgevoed.
‘Misschien is nimmer iemand met ongunstiger oogen aangezien geworden, dan
juist die Heer SCHALL; hij merkte dit echter niet, of stoorde 'er zich niet aan. De wereld
scheen hem niet aan te gaan. Hij maakte wegen door zijn boschje, leide hier eene
rustplaats aan, daar weder een, kocht van zijnen nabuur eenen dorren, rotsachtigen
berg achter het boschje, liet dien met boomen beplanten, leide wegen naar de
hoogte aan, plaatste 'er een fraai hutje op, liep vervolgens het geheele land rond,
en mat, inzonderheid in dat gedeelte van het bosch, dat aan LINDNER behoorde,
beklom de boomen, zag door een verrckijker, ging sluitende naar zijn berg, mat
daar weder en teekende in de lucht, zoo, dat hem de Lovensteiners voor eenen
tooveraar hielden. LINDNER, wien alles werd verhaald, zeide: “Wat of die grijsrok
toch in mijn boschje heeft te meten? Wat mag hij daar zoeken? Ik geloof niets goeds.”
SCHALL, wien nog niemand van het huisgezin in de nabijheid had gezien, mat
bijna dagelijks; en eer LINDNER 'er om dacht, trad 'er een man in eenen grijzen rok
met de houding van eenen koning bij hem in de kamer. Zijn gezigt was zeer edel,
zijn blik vrij, zijne kleur zacht bleek, en zijn haar wit; voor het overige scheen hij nog
in de sterkte van den mannelijken ouderdom te zijn. Hij maakte eene buiging, en
wendde zich, nadat hij allen rondom zich had aangezien, tot SABINE. “Gij zijt de
Huismoeder van eene lieve familie, Mevrouw!” zeide hij met eene opregte vrolijkheid,
en zag weder op de twee vaders en toen op de jongelingen. LINDNER nam de muts
af, en hield die wachtende in de hand. “Mijn naam is SCHALL.” (LINDNER zette de
muts weder op, en fronsde het voorhoofd.) “Wat mij bij u brengt, is een verzoek,
welks vervulling u misschien even zoo veel genoegen zal geven als mij. Door
aankoop heb ik mij hier nedergezet, om voor mijne laatste dagen de rust van het
landleven, of eigenlijk slechts wel het genoegen des tuinbouws, te genieten.
Lovenstein met zijne rivieren, zijne beken, zijne boschjes en zijne heuvels is een
paradijs. Slechts een ding ontbreekt nog, om ook het ongeduldigste hart hier vast
te houden; een ruim uitzigt, een uitzigt in de verte. “Dit ontbreekt werkelijk,” zeide
THEÖDOOR: “op den Jagersberg, zoo gij dien kent, is 'er wel een, maar slechts zeer
beperkt.” - “Zeker te beperkt,” hernam SCHALL: “ik ben reeds op den berg geweest,
en mij dunkt, jongelig, dat wij elkander juist door dit schoone plaatsje kennen.”
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THEÖDOOR stemde dit toe, en voegde 'er bij: “Bij gebrek aan een ruim uitzigt is het
voor het oog”... - “als het hart zonder uitzigt van deze aarde, uit dezen tijd in eene
andere wereld,” viel SCHALL hem in. “Geene groene heuvels, zij mogen dan met
kruissen of met boomen beplant zijn, mogen de grenzen van het menschelijk uitzigt
uitmaken, maar blaauwe bergen in de verte, eene onmetelijke ruimte. Het oog, dunkt
mij, is zoo goed voor de onmetelijkheid geschapen, als de geest.” Deze nadrukkelijke
taal, welker bedoeling hij door eenen teederen, als het ware schertsenden toon wist
te verzachten, maakte dat men niet wist wat men aan den man had. SENK en SABINE
verstonden maar half wat hij had gezegd; LINDNER echter luisterde en tastte naar
zijne muts. - “Doch, ik vergat wat ik zeggen wilde,” begon de Heer SCHALL weder.
“Ik heb hier zulk een uitzigt gevonden in uw boschje: een ruim, uitgestrekt uitzigt in
het dal, langs den stroom, en daarover heen, tot aan de Boheemsche gebergten.”
- “Hm! hm!” zeide LINDNER: “dat is wat! Ik heb mijn leven lang niets gezien.” - “Men
behoeft slechts een paar dozijn boomen te laten weghakken, en het heerlijkste
uitzigt ligt voor óus open.” (LINDNER schudde het hoofd.) “En nu verzoek ik u, mij en
deze twee jongelingen dit uitzigt te schenken.”
LINDNER fronsde het voorhoofd nog meer; want het boschje was hem van veel
waarde, omdat zijn vader het als zijn oogappel had bemind. “Mijnheer SCHALL,” zeide
hij beleefd, “deze boomen waren mijnen vader zoo lief. Ik zou 'er bijna een geweten
van maken, om 'er een van te laten weghakken.” SCHALL zag LINDNER aan; en daar
hij in zijn gelaat de ongeveinsde eerlijkheid las, zoo zeide hij: “Naauwgezetheid van
geweten is meer waardig, dan alle uitzigten. Ik bid u, vergeet mijnen wensch.” LINDNER, die deze weigering door iets weder moest goedmaken, verzocht den Heer
SCHALL om plaats te nemen. Men begon van oorlog te spreken. “Wel nu ja!” zeide
LINDNER: “ik lees de nieuwspapieren; maar van zulk eene heldendaad, als de
terugtogt der tienduizend Grieken onder XENOPHON, vinde ik niets.” SENK liet zich
dezen togt iets nader beschrijven. SABINE verklaarde zich tegen allen oorlog, omdat
haar de dood van vele jonge Heden te ijsselijk was. “Het graf, zeide zij, is iets
verschrikkelijks, en nog meer voor de jeugd dan voor den ouderdom.” LLINDNER
hernam moedig: “Dat is waar, maar het is ons Vaderland. Wij stellen ons den dood
maar al te verschrikkelijk voor. De ouden deden dat niet, zij zeiden: hij heeft geleefd,
in plaats van: hij is dood. Ik blijf 'er bij, het graf is ons elgenlijk Vaderland.”
Niet ons Vaderland, Mijnheer LINDNER, zeide SCHALL; maar slechts de heilige berg,
van welken wij de zee kunnen ontdekken, aan welke ons Vaderland ligt. O, wanneer
wij, zoo
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als die tienduizend Grieken, het leven vol gevaren, vol nood en ellende hebben
doorgewandeld, en nu eindelijk onzen grafheuvel bereiken, welke met regt de heilige
berg kan heeten, zoo als die in XENOPHON; dan behoorden wij met tranen van
vreugde, even als die tienduizend, te roepen: de Zee! de Zee! ons Vaderland!”
LINDNER sprong op, en riep: “Lieve Heer SCHALL, gij zult de boomen hebben, en
het uitzigt 'er bij! Gij zijt een braaf man! Niet waar? dat is eene plaats in XENOPHON,
waarbij iemand de adem in de borst blijft stilstaan! Men wenscht midden daaronder
te hebben gestaan, al ware de marsch ook eenige duizend uren verder geweest.”
Hij kon niet ophouden, van XENOPHON en CYRUS te spreken.’
De grondige kennis van den Heer LAFONTAINE met de Grieksche en Latijnsche
letteren geeft den vriend derzelve, bij de lezing zijner Schriften, dikwijls eene treffende
herinnering, en telkens een aangenaam oogenblik. In dit opzigt ook verdienen zij
boven den grooten hoop der hedendaagsche Romans eene onderscheidende
melding.

Lierzang door pieter vreede. Ten voordeele van 't ongelukkig
Leijden. Te bekomen - alom. 1807. In gr. 8vo. 9 Bl.
Wij ontvingen ook nog dezen Lierzang van PIETER VREEDE, - een man, die wel bekend
is, ook als dichter; dan de uitgave alleen, en niet het zangstuk, heeft betrekking op
de ramp, die Leijden trof. Het is een lofdicht, of liever eene welkomstgroete aan
onzen Koning LOUIS NAPOLEON, KONING VAN HOLLAND, BIJ ZIJNE KOMST OP DEN TROON.
Men ontvangt hier negen coupletten, voor 5½ stuiver, waarvan dus iedere regel
juist éénen penning kost; echter heeft men den eersten titel en de fraaije opdragt
aan Wethouderen der Stad Leijden op den koop ook toe. De inhoud is: eene
opwekking aan iederen dichter; het Vaderland wordt nu gelukkig; storm, orkaan,
zorg en schrik, wijken bij de komst van Koning LODEWIJK; door één' zijner wenken
worden de diepste scheuren geheeld. Wij deelen in den roem van den Keizer der
Franschen; Engeland is nu al moedeloos, onze Zeehandel herleest, en men juicht
reeds: de Zee is vrij! Dit is het vooruitzigt, en den Koning wordt een onsterfelijke
naam, en aan Hollands Glorie onsterfelijke eer toegezegd. Het slot vermeldt het
tegenwoordig gejuich van den Batavier, en het ineenslaan der vrije handen van ons
nakroost om LODEWIJKS troon; terwijl Hollands Leeuw, (de Land-Leeuw door PIETER
VREEDE genoemd,) daar hem de kroon op zijn kruin wordt vastgestrikt, vol hoop de
manen krult. Op dit laatste beeld hebben wij aane aanmerking; het is, wel is waar,
eene poëtische fictie,
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of dichterlijke vinding, maar in ons oog toch wat onnatuurlijk en grof; op den kop
van een' leeuw, die vol hoop de manen krult, kan men gemakkelijk in een dichtstuk,
maar moeijelijk in de natuur iets vaststrikken; bij een meisje - de Hollandsche Maagd
- kon het aankomen. Als de Heer PIETER VREEDE eens in natura de proef nam, zou
hij zelve erkennen, dat dit laatste beeld eigenaardiger, natuurlijker, gekozen werd.
Deze Lierzang is reeds, zegt de opdragt, in de eerste oogenblikken van 's Konings
intrede in ons Vaderland vervaardigd. Maar waarom dan dit stuk zoo lang
verdonkerd? de dichter schaamde zich immers zijne gevoelens niet? Maar nu, zegt
hij, is het een geschikt tijdstip voor de uitgaaf; nu zijn alle harten opgetogen van
bewondering, en gloeijen van dankbaarheid. Nu is deze hulde die van iedere
welgestelae ziel. Maar was dit dan te voren zoo niet? was VREEDE dan bij
uitnemendheid of wel alleen de man, die zoo veel vooruit kon zien? en verwachtte
de Hollandsche Natie, over het algemeen, van den Koning, bij zulk een treffend
ongeval, als dat van Leijden, minder menschenliefde, minder edelmoedigheid? Indedaad dit kan PIETER VREEDE niet bewijzen, en het ware eene zeer onvoldoende
verontschuldiging voor zijn talmen en zijne nalatigheid. Ook is dit denkelijk zijne
meening niet; het was toch alleen verbazing en vreugd, waaraan men het achterlijk
blijven der Natie, (indien dezelve dan achterlijk bleef, q. adhuc e.d.) der Dichters
althans, moet toeschrijven, volgens het eerste couplet, dat wij, tot een staal van het
rijm, hier wel willen afschrijven:
Vat aan de Lier, ô dichtrenscharen!
Vat aan de welgestemde Lier.
Dat Bato's kroost, met zang en snaren,
Zijn eersten Koning hulde en sier!
Gij zwijgt! Zoo doed verbazing zwijgen,
Eer 't volle hart kan adem krijgen,
Op 't onverwagtst den nood ontvoerd.
Zoo kan de vreugd de lippen binden,
Eer ieder woord zijn plaats kan vinden,
Daar menig zoet gevoel 't verbijsterd harte roert.

Zonderling intusschen, daar VREEDE reeds in de eerste oogenblikken van 's Konings
intrede in ons Vaderland zijnen zang vervaardigde, dat hij 'er nu toch min of meer
over gromt, dat iedereen zoo veel haast niet had, en niemand hem vooruit was! Hoe
lang te voren moest men dan met zijne Lierzangen gereed zijn? Neen, VREEDE
verbeelde zich niet, dat hij de eenige man in ons land is, die bij verbazing en vreugd
zijne contenance houdt, en zich in postuur stellen kan; - maar hij ver-
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gat hier, dat niet ieder vaderlandsch man dichten, en niet ieder vaderlandsch dichter
aanstonds zoo als hij dichten kon. Dan genoeg hiervan; het zij ons eeniglijk nog gegund, nu ook bij deze
ongedwongene gelegenheid ons dankbaar gevoel te betuigen voor zijne Majesteits
milddadige en spoedige hulp aan het ongelukkig Leijden; terwijl wij onze vreugde
niet kunnen verbergen, dat bij dit treurig ongeval de oude vaderlandsche deugd zoo
heerlijk wederom gebleken is. Getuigen die Tonnen schats, zoo bereidwillig en
oogenblikkelijk bijeengebragt! - Ja, wanneer wij alles bijeensommen, overvalt ons
wel een zeer treurig gevoel, bij de herinnering aan vroegere dagen, wanneer
misschien eene enkele koopstad meer had aangebragt, daar nu de nood- en
spaarpenning van menige weduwe en het speelgeld van het kind mede heeft
bijgedragen tot de, in vergelijking van Hollands vroeger vermogen en de grootte
van het ongeluk, nog maar geringe som. Maar bij de herinnering van de vele en
groote verliezen, de tallooze opofferingen, de vermagering, en de kwijning van bijna
iederen handel, waaronder wij nu reeds jaren gebukt gingen, zijn deze Tonnen
schats, zoo vrijwillig en spoedig gegeven, het sprekend bewijs, dat de echte
vaderlandsche man zelfs nog zijne laatste snede broods met den ongelukkigen
landgenoot vrijwillig en gaarne deelt. Indedaad deze opoffering beveelt onze Natie,
meer dan eenig dichtstuk dat PIETER VREEDE maken kan, dea Koning aan, daar het
zijne Majesteit (zoo dit anders nog noodig ware) overtuigen zal, dat Hij over een
Volk regeert, hetwelk nog karakter, een waarlijk goed en edelmoedig, het oude
Hollandsche karakter heeft, en hetwelk alzoo Hoogstdeszelfs achting en zorgende
liefde volkomen waardig is.

Twee Redevoeringen, gehouden door den Schoolopziener G.
Benthem Reddingius, tot sluiting der Algemeene Vergaderingen
van het Gezelschap Schoolonderwijzers te Winschoot, in de maand
Mei der jaren 1805 en 1806, en op verzoek van dat Gezelschap
gedrukt. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1806. In 12mo. 42 Bl.
Van belangrijken en doelmaatigen inhoud zijn de twee Redevoeringen, in dit boekje
voorhanden; een woord op zijn pas gesproken mogen zij wel heeten. De post van
Schoolonderwijzer, hoewel niet een der meest aanzienlijken, is, egter, een der
gewigtigsten en van de heilzaamste strekking in de menschelijke zamenleeving.
Veelen, egter, onder deeze klasse van menschen hebben geen duidelijk inzigt
omtrent de natuur en strekking van hun beroep, en van het nut, welk daardoor
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kan gestigt worden. De kinderen, aan hun toevertrouwd, in het leezen, schrijven,
rekenen, en, indien zij daartoe lust en aanieg bezitten, in eenige andere kundigheden
te onderwijzen, beschouwen zij als de algeheele taak, hun opgelegd; met de zedelijke
verbetering zich te bemoeien, en de kinderen tot deugd en goede zeden op te leiden,
is iets, 't welk veelen zich verbeelden, niet zoo zeer in hun vak te vallen. Daarenboven
is het eene vrij algemeene aanmerking, dat, zoo geene verwaandheid, immers de
zucht om te willen gepreezen en toegejuicht worden, onder de Schoolonderwijzers
een geenzins zeldzaam zwak is. Het eerste misverstand te keer te gaan, en den
anderen waan te bestrijden, is 't geen de achtenswaardige Kerkleeraar en
Schoolopziener REDDINGIUS zich ter taake heeft gesteld. Over de vorming van het
hart der kinderen, over de noodzaakelijkheid dat zulks op de Schoolen geschiede,
en over de middelen, welke daartoe moeten gebezigd worden, loopt de eerste
Redevoering. De tweede voert tot opschrift: ‘Dat de toejuiching van het Algemeen
den Onderwijzer der Jeugd wel zeer nuttig kan zijn, maar geenzins noodzakelijk
voor hem is, om vol moed te volharden in het goede.’ Beide deeze onderwerpen
zijn op een zeer bevattelijken trant behandeld, en de aangevoerde bedenkingen
naar de algemeene vatbaarheid berekend. Daar de Toehoorders met de mondelinge
voordragt des Spreekers zich niet vergenoegden, maar hun verlangen aankondigden
na gelegenheid om het gehoorde nu en dan te kunnen herleezen, twijfelen wij niet,
of de Eerw. REDDINGIUS zal zijne loflijke poogingen met een gelukkigen uitslag zien
bekroond worden.

Stichtelijke Gezangen en Verzen; door Hendrik Wester. Vijfde Druk;
op nieuw beschaafd en veranderd. Te Groningen, bij J. Oomkens.
1806. In 12mo. 91 Bl.
Van den bijval, welken des Heeren WESTERS stichtelijke Gezangen en Verzen bij
het zingende of leezende publiek hebben gevonden, kan deeze Vijfde Druk ten
bewijze dienen, welke de verbeterende hand des kunstminnenden en godvruchtigen
Dichters niet onduidelijk aankondigt. Want hoewel herhaalde oplaagen van een
Geschrift niet altijd ten bewijze van deszelfs inwendige waarde dienen, wanneer
evenwel de algemeene smaak op een Werk van dus een stichtelijken inhoud valt,
zoo als hier het geval is, mag daaruit wel een gunstig vermoeden omtrent hetzelve
worden opgevat. Dat alles hier niet even fraai, dichterlijk en naauwkeurig is, benadeelt
de algemeen nuttige strekking der Verzamelinge niet. Nihil ab omni parte beatum.
Meestal zijn deeze Gezangen van een stichtelijken inhoud, dienende om den geest
ter verheerlijkinge van GOD en JESUS, en tot erkentenis van de wijsheid en
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grootheid des Alformeerders, in de werken zijner scheppinge en in zijn aanbiddelijk
bestuur, op te wekken. Uit het Vers, getiteld Christelijk Hofvermaak, willen wij eenige
koupletten overneemen.
‘'t Bekoorlijk hos- en landgezigt
Verwekt een stille vreugd,
Tot kweeking van de dengd,
Wen 's Heeren Geest het hart verlicht;
Dan leert men in Gods werken
Zijn eigenschappen merken.
De ziel zuigt honig uit een bloem,
Wier spraakelooze stem
De grootheid roemt van Hem,
Wien toekomt alle eer en roem;
Zij graast in vrugtbre velden,
Die 's Heeren deugden melden.
Elk vogeltje, dat om haar zweeft,
Elk spruitje in d'hof geplant,
Elk spiertje gras op 't land,
Ja al wat God geschapen heeft,
Is dan voor haar als trappen
Om Hemelwaards te stappen.
De glans en gloed der Dagvorstin,
De ruime Hemelboog,
Trekt haar aandachtig oog:
Zij ziet 'er 't merk der Godheid in.
De zoele wind uit 't zuiden,
De dauw uit plant en kruiden,
De tuinvrucht, die verkwikt en voedt,
Een zilvre waterstroom,
Een schaduwrijke boom,
Wekt dan een aandachtvol gemoed,
Om d'Oorsprong aller dingen
Een loslied toe te zingen.
Een stil en schuldeloos vermaak
Verbetert dan het hart;
Het lenigt onze smart;
Zoodat wij onzen post en taak,
En ook de Godsdienstpligten,
Volvaardiger verrigten.’

Vierde en laatste Spelboekje; voor Meergevorderde Leerlingen:
door H. Wester. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1806. In 12mo. 63
Bl.
Groote verpligting heeft het onderwijs op de laagere Schoolen aan den Heere
WESTER, Van het eenvoudige tot het
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meer zamengestelde als bij trappen de kinderen op te leiden, is ongetwijfeld de
rechte manier, om dezelve kunstmaatig, dat is, duidelijk en verstaanbaar te leeren
leezen. Het leeren spellen en uitspreeken van zamengevoegde medeklinkers, twee
of meer in getal, zoo aan het begin als aan het einde der woorden, is het doel van
dit Spelboekje, waarmede de Heer WESTER aan de opgevatte taak een einde maakt.
Om der Jeugd bij eht dorre en drooge spellen tevens iet nuttigs te leezen te geeven,
wierdt hij te rande, telkens een paar woorden uit de Spellesjes te neemen, en dezelve
in een kort, rollend en bevallig versje of spreukje te vlechten. Zie hier een voorbeeld,
zoo als het boekje openvalt.
Bang

Vang

Long.

Gang

Wang

Wrong.

Tang

Drang

Zong.

Lang

Ding

Dwong.

Hang

Kring

Tong.

Eens, als ik een liedje zong,
Stond daarin: bedwing uw tong!
Vader zei: die les is goed!
Zorg maar, dat gij ook zoo doet.

Brieven aan Emilia over de Fabelkunde, door C.A. Dumoustier.
Amsterdam, bij W. Holtrop. 1806. In 12mo. II Deeltjes. Te zamen
383 bl.
Het uitwendige is geheel zoo als dat behoort, bij een boekje voor het Toilet. In
Frankrijk vond dit werkje bijval, en willen onze Dames het mede eens lezen, wij
mogen het lijden, dat zij op deze wijze met de Goden en Godinnen der Oudheid
een weinig geamuseerd worden. De Vertaler is wel niet kwalijk geslaagd, maar bij
de vertaling moest toch het werkje verliezen, en geheel zijn arbeid was misschien
onnoodig; onze Dames, die lust en tijd hebben om zich in de Godenleer te oefenen,
verstaan voorzeker ook wel Fransch. Voorts, alles is hier luchtig en vrolijk, doorweven
met vloeijende versjes; het zijn brieven aan eene minnares, vol lieve zuikerzoete
woordjes, vernuftig en geestig, zeer galant; en bij iedere gelegenheid krijgt Emilia,
en iedere schoone Lezeres, een regt aardig complimentje. Dan volledig ontvangt
men hier de Fabelleer niet; en hetgeen wij vooral verlangen zouden, ontbreekt,
waarvoor zich toch ook wel een bevallig kleed vinden liet: ontwikkeling, namelijk,
van de denkbeelden der Ouden en den oorsprong van ieder verdichtsel.
‘De Franschen zijn gewoon, alles, dat groot is, op eene bijzondere en vrolijke
wijze te behandelen; en dit is alles, wat men daar van zeggen kan.’ TRISTRAM SHANDY.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Uitlegkundig Handboek des Nieuwen Testaments voor
Ongeleerden. Door Gerardus Benthem Reddingius. Predikant te
Schildwolde. Te Groningen, bij W. Zuidema. 1807. In gr. 8vo. Bladz
536.
De eerwaardige G.B. REDDINGIUS, door andere Werken met lof bekend, geeft in eene
Opdracht of een Voorbericht aan zijne ongeletterde Lezers het oogmerk op,
waarmede hij dit Boek schreef, en waarnaar hij, met reden, wenscht het te zien
beoordeelen. Dat oogmerk was, zijn Werk, zo veel mogelijk, in te richten naar de
behoeften en belangen der gemelde Leezeren. ‘Tot dat einde,’ zegt hij, ‘schreef ik
mij zelven voor, vooreerst om weinige regelen en vele voorbeelden te geven.... Ten
tweede, om meer bedacht te zijn op eene gedurige afwisseling, dan wel op het in
acht nemen van de striktste logische orde. Ten derde, om alle zoogenaamde
geleerdheid te vermijden, als alle aanhalingen van den grondtekst.... en wat meer
van dien aard is. En eindelijk, om in allen opzigte zeer kort te zijn, enz.’ Hij zag welde
hierin liggende zwaarigheden, vooral de noodzaaklijkheid van ‘alle beredeneringen
der aangevoerde verklaringen’ te vermijden, en doorgaans stellig te spreeken, ook
dan wel eens, wanneer hij zelve niet volkomen zeker was. Ernstig bidt hij daarom
zijne Lezers ‘om geen te groot vertrouwen op zijn Werk te stellen, maar zijne
verklaringen aan den inhoud van andere Boeken te toetzen.’ Maar is dit voor veelen
wel doenlijk? vooral voor zulken, welken de prijs des Werks te hoog zoude geweest
zijn, indien men het breeder had doen uitloopen? En ware het dan niet beter geweest,
dat de Schrijver twijffelachtige uitleggingen had achterwege gelaten, en zich alleen
bediend van voorbeelden, waaromtrent hij zeker was? - Doch laat ons voortgaan.
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Het Werk is op de volgende wijze ingericht. Vooraf gaan van bl. 1 tot 15 Algemeene
Regelen of Voorbereidselen, handelende over de Persoonen der H. Schrijveren,
(*)
derzelven onderscheiden Smaak, Gemoedsgestel , Kunde, Oogmerken, de Zedelijke
en Godsdienstige Gesteldheid, Omstandigheden en Belangen der geenen, aan
welken zij schreeven, den Aart der Taale, enz. alle gewisselijk Bijzonderheden,
noodzaaklijk gekend te worden tot het wel verstaan der Schriftuure. Dit gedeeltë
eindigt met § 21, welke, met de laatste helft van § 20, wij zullen afschrijven, als
behelzende de algemeene verdeeling des Werks en het doel des Schrijvers: ‘Voor
ongeleerden schrijvende, zal ik geene uitgebreide bespiegelende redeneringen
maken, maar in het opgegevene algemeene berusten, daaruit eenige der
roornaamste uitlegknndige regelen nader uittrekken, die op grootere en kleinere
plaatsen des N.T. toepassen, deze uit die regelen ophelderen, en zoo alles, naar
mijn begrip, wat voor Ongeleerden verstaanbaar, en tevens tot regt verstand van
het Nieuwe Testament volstrekt noodzakelijk is, op eene praktikale wijze voorstellen.
§ 21. Dat zal, mijns bedunkens, geschieden, als wij in eenige Afdeelingen, (1) eerst
grootere en kleinere plaatsen verklaren uit de denkwijze en omstandigheden der
menschen, tot welken gesproken, of aan welken geschreven werd; (2) dan uit de
omstandigheden, in welke zich de Schrijvers bevonden; (3) daarop uit de zeden en
gebruiken van dien tijd; (4) hierna uit het oogmerk van de geheele rede; (5)
vervolgens uit den onderscheidenen aard der stukken, perioden en berigten; (6)
verder uit den zamenhang met het voorgaande of volgende; (7) nog verder uit het
Joodsche Taaleigen; (8) daarna uit het verschillend gebruik der spreekwijzen; (9)
dan uit de verschillende beteekenis der woorden; (10) en eindelijk, om dat Onge-

(*)

Van Apostel PETRUS zegt de Schrijver § 7, bl. 5, dat hij driftig was, en in bejaarden
ouderdom....zwartgallig. Een Vriend bragt hem de ongepastheid der laatste uitdrukking onder
het oog, en hij heeft 'er niet tegen dat men daarvoor leeze zwaarmoedig. Voorb. bl. VII. Dit
is zekerlijk beter. Maar ziet dan de IIde Brief van PETRUS 'er zo veel zwaarmoediger uit dan
de IIde van PAULUS aan TIMOTHEUS?
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leerden de grondtaal niet verstaan, uit de gesteldheid der Nederduitsche gewone
(*)
Overzetting.’
Ingevolge van deeze verdeelinge bestaat het overige van het Werk uit Tien
onderscheiden Afdeelingen, ieder over één van de opgegeven onderwerpen
handelende. Men begrijpt ligtlijk, dat wij deeze alle niet in orde kunnen doorloopen,
zonder dit bericht veel langer te maaken, dan de ruimte, waaraan wij bepaald zijn,
veroorloft. Wij zullen daarom slechts een algemeen verslag doen van de wijze,
waarop de Eerw. Schrijver deeze Afdeelingen behandelt, en dan eenige voorbeelden
bijbrengen van bijzondere plaatzen.
Het geheele Werk is verdeeld in 105 paragraphen, (de 21, welke de algemeene
Regels en Voorbereidsels uitmaaken, daaronder begrepen) welke van het begin tot
het einde doorloopen. Aan het begin van elke Afdeelinge vindt men eene of meer
paragraphen, behelzende Aanmerkingen of Regels van Uitlegginge, welke vervolgens
worden opgehelderd door Voorbeelden, uit de Boeken der Schriftuure genomen, in
de orde, waarin die Boeken doorgaans voorkomen. Na die Voorbeelden volgen
wederom andere Regels met soortgelijke Ophelderingen. Tot meerdere duidelijkheid
willen wij een staaltjen neemen uit de Tweede Afdeeling, loopende over de ‘Verklaring
van plaatsen des N.T. uit de Apostolische bediening, en uitwendige omstandigheden
der H. Schrijveren.’ Zij begint bl. 48 aldus: ‘§ 28. De bijzondere en zeer gewigtige
bediening der Apostelen, de voorregten, welke daaraan verbonden waren, en de
moeijelijke omstandigheden, in welke zij daardoor gebragt werden, maakten ook
dikwijls veel invloed ophetgeen door hun geschreven werd. Vele plaatsen hunner
boeken melden ons hunne gedurige bezigheden en verrigtingen, of hebben
betrekking op hunne wederwaardigheden, en op de gevaren, aan welke zij van tijd
tot tijd waren blootgesteld. § 29. Die wederwaardigheden en gevaren waren hun al
meermalen door den Zaligmaker voorspeld, welke hun ook be-

(*)

In deeze opgaave heeft Rec. de cijfferletters ingevuld, om de titels der vervolgens voorkomende
Afdeelingen kenbaar te maaken.
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sturingen en troostredenen mededeelde, die daarop betrekking hebben.’ Hierop
volgen dan, uit de vier Euangelien, etlijke voorbeelden van des Zaligmaakers
waarschouwingen, vermaaningen en bemoedigingen aan zijne Leerlingen, en bl.
50 gaat de Schrijver in deezer voege voort: ‘§ 30. Gedurende den tijd, dat de
Apostelen de Brieven schreven, ondervonden zij, dat die verzekeringen en
voorzeggingen van den Heiland bewaarheid werden, waarom zij daarvan ook dikwijls
gewag maken. Als zij nu van hunne rampen en wederwaardigheden, of ook van
hunne ambtsverrigtingen en bezigheden melding maken, dan moeten wij ons hunne
bestemming en omstandigheden duidelijk voorstellen, en daaruit zulke plaatsen
verklaren.’ Nu volgt wederom een aantal van voorbeelden uit de Handelingen der
Apostelen en de Brieven van PAULUS, van bl. 50 tot 64. - Aan het einde van sommige
Afdeelingen vindt men wel eens eene paragraaph, welke geene voorbeelden volgen,
maar die behelst dan eenige opheldering van het voorgaande, of eenig daaruit
afgeleid corollarium. B.v. de derde Afdeeling, tot opschrift hebbende: ‘Verklaring
van plaatsen des N.T. uit de zeden en gebruiken van dien tijd,’ eindigt bl. 73 in
deezer voege met § 33. ‘Uit het bijgebragte blijkt duidelijk, hoe onontbeerlijk de regte
kennis van het Oude Testament tot het regt verstand van het Nieuwe is. In het eerste
toch worden die godsdienstige en burgerlijke inrigtingen, die onder de Joden en
andere Oostersche Volken plaats grepen, en op welke in het laatste gezinspeeld
wordt, of van welke daarin slechts met een enkel woord melding gemaakt wordt,
vollediger en breedvoeriger opgegeven.’ - Het is zo: maar had 'er ook wel niet mogen
bijgevoegd worden, dat zedert de overheersching der Romeinen, van den tijd van
POMPEJUS af, ook verscheiden nieuwigheden in zwang geraakten, en gebeurtenissen
voorvielen, waarop de H. Schrijvers wel eens zinspeelen in plaatzen, die zich uit de
gedenkschriften des O.T. niet zo goed laaten verklaeren? Zoude de gelijkenis,
voorkomende LUC. XIX:12 env., voornaamelijk vs. 12, 14 en 15, niet eerder van dien
anderen kant moeten opgehelderd worden? In het vervolg worden door onzen
Schrijver zelven, schoon met een ander oogmerk, verscheidene plaatzen aangehaald,
waarin duidelijk gedoeld wordt op de Grieksche
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(*)

ren- en worstelspelen; b.v. bl. 116. I COR. IX:25, 26. bl. 200. PHIL. III:14.
De aangehaalde Voorbeelden uit de Schriftuure worden doorgaans opgehelderd
door tusschengevoegde aanmerkingen. Meestal zijn deeze aanmerkingen zeer kort
en in de Schriftuurplaatzen zelve tusschen haakjens ingevlochten. Hier en daar
ontmoet men nogtans eenige meer uitvoerige, b.v. bl. 69, 77, 79 en elders.
De twee grootste Afdeelingen zijn de VIIIste, bl. 254-398, en de IXde, bl. 398-493.
De eerste had, misschien, gevoegelijk in twee kunnen gesplitst worden, welker
eerste van bl. 254-288 haar tegenwoordig opschrift had kunnen behouden, en de
andere den naam draagen, Verklaring van plaatsen uit de verschillende beteckenis
der Werkwoorden, wanneer de tegenwoordige IXde (dan de Xde) had kunnen
heeten, Verklaring van plaatsen uit de verschillende beteekenis der Naamwoorden,
waarover zij weezenlijk handelt.
Wij vertrouwen den Leezer met dit ons bericht eene genoegzaame inlichting in
den aart en den aanleg deezes Werks te hebben gegeven. Hierbij konden wij het
laaten berusten: maar aan de eene zijde stellen wij eenen te hoogen prijs op den
arbeid des geleerden Schrijvers, om 'er niet iets meer van te zeggen, en aan de
andere betuigt de Hr. REDDINGIUS (in zijne Opdracht of Voorbericht) voorneemens
te zijn ‘om in het vervolg nog een afzonderlijk stukje uit te geven, ter opheldering
en verdediging van sommige verklaringen, die ik,’ zegt hij, ‘omhelsd heb.... Doch
daarmede wachte ik, tot dat de openlijke beoordeelingen van dit Handboek zullen
zijn in het licht gekomen.’ In zedige twijsseling over de waardij zijns Werks, verwacht
hij ‘in die beoordeelingen vele aanmerkingen en bedenkingen, indien de
Beoordeelaars dezelve niet grootendeels verzwijgen, uit zucht, om mijn goede
oogmerk mede te helpen bevorderen.’ Recensent, die het Werk met veel genoegen
heeft gelezen, oordeelt daartegen tot bevordering van des Schrijvers oogmerk niet
be-

(*)

De Hr. REDDINGIUS erkent dit stilzwijgende, mag men zeggen. in deeze zelfde Afdeelinge, bl.
71. Het zoude ook onmogelijk zijn, dat bij daarvan onkundig ware. Doch misschien heeft hij
alleen van het O.T. gewaagd, dewijl de Leezers, voor weiken hij schreef, hetzelve gemaklijkst
konden raadpleegen.
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ter te kunnen medewerken, dan door eenige zijner aanmerkingen met bescheiden
openhartigheid voor te draagen Geeven dezelve den Heere REDDINGIUS aanleiding
om in zijne verdediging Rec. nader te verlichten, het zal deezen aangenaam zijn;
oordeelt de Hr. REDDINGIUS integendeel eenige deezer bedenkingen gegrond, ook
dit zoude, bij eenen volgenden druk des Werks, tot deszelfs volmaaking kunnen
dienen.
Vooraf moeten wij betuigen den arbeid van den Eerw. Schrijver zeer geschikt te
vinden tot bereiking van het voorgestelde oogmerk, om naamelijk den ongeletterden,
die geene andere dan zijne moedertaal verstaat, eenige meerdere hulp toe te
brengen tot het wel verstaan van onze Gewijde Boeken. Lofwaardig is de pooging
des Heeren REDDINGIUS, om waare Schriftuurkennis, en daardoor Deugd en
Godzaligheid onder de menschen te bevorderen, en hij wel berekend voor derzelver
uitvoering. Doch tot onze aanmerkingen.
Onzes bedunkens mogt wel ergens aangemerkt worden, dat, door den
verschillenden aart der taalen, in onze Overzetting somtijds wel eene
dubbelzinnigheid ontstaat, welke in den oorspronklijken tekst geene plaats heeft.
B.v. MATTH. VI:33 kan, naar onze vertaaling, het woord gerechtigheid even zo goed
gevoegd worden bij Koningrijk als bij God. In het oorspronklijke behoort het
noodzaaklijk bij God, en kan tot Koningrijk onmogelijk gebragt worden. Rec. merkt
dit te eerder aan, omdat zelfs groote Mannen, b.v. CALVINUS in zijnen Commentarius
in Harm. 3 Euangelist. Opp. T. VI. hier heeft misgetast; en twijsselachtig is hem, of
ook de Heer REDDINGIUS, bl. 74 en 395, wel op dit onderscheid gelet hebbe. - Hoe
menigmaalen is EPH. II:8, verkeerdlijk opgevat, alsof PAULUS daar zeide, dat het
Geloof Gods gaaf is. In eenen goeden zin is dit waar; maar de Apostel zegt het hier
niet. Wie het Grieksch naleest, ziet terstond, dat de woorden, het is Gods gaaf,
behooren tot het geheele voorgaande voorstel: Uit genade zijt gij zalig geworden
door het geloof. Het is waar, de Schrijver wilde, als voor ongeletterden arbeidende,
zich liefst onthouden van taalkundige aanmerkingen; en wij geeven hem daarin
geen ongelijk. Doch geheel kan men dezelve naauwelijks vermijden. Ook heeft de
Eerw. REDDINGIUS 'er zich nu en dan van bediend, B.v. bl. 21, r. 17, en bl. 273, r. 2
v.o., is
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want eene waare, schoon juist niet nieuwe, verbetering van de gewoone vertaaling
dat. Aan het begin van bl. 39, zegt hij ook, dat het woord Cyria of Κύρια, in den IIden
Brief van JOANNES, een eigennaam en verkeerdlijk door Vrouwe vertaald is.
Hieromtrent zijn wij evenwel zo zeker niet. - De aanmerkingen over MATTH. XVI:18,
19 zijn onbetwistbaar goed; maar zoude de Zaligmaaker vs. 18. niet aangeduid
hebben, dat, na zijne Opstanding, door PETRUS de grondslagen zijner Gemeente
zouden gelegd worden, zo onder de Jooden, HAND., II, als onder de Heidenen, HAND.
X? - Bl. 23 en 169 wordt bij LUC. II:49 gevolgd de gewoone vertaaling, in de dingen
mijns Vaders, en de bijgevoegde opheldering daarnaar ingericht, zonder eenig
gewag van de andere, in het huis mijns Vaders, die veel beter strookt met de woorden
van het oorspronklijke, zo op zichzelven beschouwd, als in den zamenhang. - Bl.
148 en 330 wordt eene uitlegging gegeven van ROM. VIII:29, 30. Rec. keurt dezelve
niet af; maar de volgende schijnt hem toch beter met den zamenhang van des
Apostels redeneeringe overeen te komen. Hij wil ze den Heere REDDINGIUS ter
overweeginge aanbieden. Vs. 28. Wij weeten, dat den geenen die God liefhebben,
alle dingen (ook lijden en verdrukking) medewerken ten goede (tot hun eindelijk
geluk dienen), naamelijk den geenen, die naar [zijn] voorneemen geroepen zijn (t.w.
tot het ondergaan van dat lijden ter hunner beproevinge en louteringe; in tegenstelling
der zulken, die zich door eigene onbedachtzaamheid rampen op den hals haalen.)
Want die hij te vooren gekend heeft (als geschikte voorwerpen om hem door lijden
te verheerlijken) die heeft hij ook te vooren verordineerd den beeldezijns Zoons
gelijkvormig te zijn (in het verduuren van verdrukkinge en mishandelinge), opdat hij
de eerstgeboren zij onder veele broederen (ook daarin een voorbeeld strekke voor
zijne navolgeren.) En die hij te vooren verordineerd heeft, deezen heeft hij ook
geroepen (t.w. tot dat lijden) en die hij geroepen heeft, deezen heeft hij ook
gerechtvaardigd (in deezen heeft hij een welgevallen en schenkt hun zijne genade,)
enz. Men vergelijke hiermede I PET. II:20, 21. en zie of COL. I:24 hierdoor niet eenig
licht ontvange. - Bl. 116 brengt de Hr. REDDINGIUS I COR. IX:26 geheel te huis op de
renspelen der Grieken. Voorzeker heeft hij niet gedacht om het oorspronklijke na
te zien; daar ziet het laatste
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gedeelte van het vers onbetwistbaar op het vuistvechten, pugilatus. πυπτεύειν kan
van niets anders verstaan worden, en ἀἐρα δἐρειν behoort daar ook toe. - II TIM.
IV:7 wordt meermaalen aangehaald, onder anderen bl. 269, alwaar het laatste
gedeelte van het vers: Ik hebbe het geloof behouden, verklaard wordt door 'er bij
te voegen (in den Heer J.C.) Maar zoude niet eerder de beteekenis zijn: Ik hebbe
de bediening, mij opgedragen, getrouwlijk waargenomen. Zo begrijpen het veelen,
PYLE, BENSON, SCULTETUS, enz. Dat het woord πίςις die beteekenis hebbe, is zeker.
De Heer HESSELINK, in zijn Uitlegkundig Woordenboek, schijnt ruim zo veel tot de
andere zijde over te hellen. Bij Rec. is nog al van gewicht, dat de geheele spreekwijs
την πίςιν τετηρηκἐναι zo dikwijls voorkomt juist in den zin van getrouwlijk iets
waarneemen. Men zie de voorbeelden bij RAPHELIUS en WETSTEIN. - Zoude men ook
daardoor geen licht kunnen bijzetten aan ROM. XII:3 en JAC. II:1? - Nog ééne
aanmerking; onder de woorden, geplaatst in het laatste gedeelte der VIIIste en in
de geheele IXde Afdeelinge, vindt men meermaalen zeer verschillende Grieksche
woorden vertaald door een en het zelfde Nederduitsche. B.v. ἐνδύω bij MARC. XV:17
en op meer plaatzen, περιτιθημι I COR. XII:23. παρἐχω GAL. VI:17. deeze allen heeten
in het Nederduitsch Aandoen. - Roepen is het ééne woord dat komt in de plaats der
Grieksche κράζω, κραυγάζω, καλἐω, Φωνἐω, προσκαλἐω. Mogt de Leezer hiervan
wel niet gewaarschouwd zijn?
Doch wij zijn reeds ruim ver genoeg uitgeweid en moeten nu asbreeken met
hartelijken wensch, dat de Hr. REDDINGIUS nog lang zijne Gemeente en verdere
Medechristenen mag stichten door zijnen arbeid.
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Verhandeling van het Genootschap tot verdediging van den
Christelijken Godsdienst, opgericht in 's Haege. Voor het Jaer
1804. Zijnde een met den Gouden Eereprijs bekroond Betoog, dat,
volgens de doorgaande Leere des Bijbels, de Heere Jesus in zijne
gehoorzaamheid, lijden en sterven, moet worden aangemerkt als
Borg van Zonddaren; die daardoor in hunne plaats aan Gods
gerechtigheid genoeg gedaan, en hun het eeuwig leven verworven
heeft; met wederlegginge van hedendaagsche daar van
verschillende gevoelens; door D.K. Harmsen, Predikant te
Oegstgeest. Amst. en 's Haege, bij J. Allart en B. Scheurleer. In
gr. 8vo. 405 Bl.
Wederom een geheel Boekdeel van 405 bladz., bevattende niet meer, dan ééne
enkelde Verhandeling. Zij behandelt evenwel een zeer gewigtig onderwerp, dat,
vooral in de laatste jaren, uit verschillende oogpunten beschouwd is, en waarover
dus, naar het doel des Genootschaps, veel te zeggen viel. En, ofschoon dit met
meer beknoptheid en naauwkeurigheid had kunnen geschieden, willen wij echter
den Eerw. HARMSEN den lof niet ontzeggen, van 'er zeer veel over gezegd te hebben,
dat niet alleen bij hun, die verlangen bevestigd te worden in 't gevoelen, waarvoor
de Bestuurders van 't Haagsche Genootschap zich, bij 't uitschrijven der Vrage,
blijkbaar verklaard hebben, regt welkom zal wezen; maar ook nog al opmerking
verdient bij dezulken, die eene andere leiding van gedachten omtrent dit stuk meenen
te moeten volgen, zoo uit hoofde van de bescheidenheid, waarmede zich de Leeraar
over verschillend denkenden doorgaans uitlaat, als uit aanmerking van deze en
gene niet onwaarschijnelijke gronden, waarop hij zijne redeneringen bouwt.
Hij begint met eenige aanmerkingen over de woorden, gerechtigheid, borg en
genoegdoening, welke in de opgegevene Vraag gebruikt zijn, die hij wel verdedigt
en voortaan getrouwelijk volgt, maar waaraan hij nogthans geen groot gewigt hangt.
En om dan nu het voorgenomen betoog op een vasten grondslag te vestigen, tracht
hij vooraf te bepalen, wat toch wel in 't algemeen voor doorgaande Leer des Bijbels
mag en moet gehouden worden. Eene Leer, die niet slechts in 't voorbij-
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gaan, maar opzetlijk, en in haar geheel, in duidelijke en bepaalde uitdrukkingen,
zoo wel in het O. als N. Verbond, allerduidelijkst evenwel door Jesus en de Apostelen,
voorgesteld, menigmalen herhaald, en voor allergewigtigst verklaard wordt, zonder
dat de Schrijvers daaromtrent elkanderen immer tegenspreken; dit is dan
ontwijfelbare Bijbelleer. Zoodanige Leer is die gene, die in de Prijsvrage bedoeld
is. Men vindt dezelve, zoo wel bij Moses en de Propheten, als in de Leer van Jesus
en de Apostelen, duidelijk voorgedragen. De Genoegdoening des Middelaars is al
vroeg aan Abrahams nageslacht, door zinlijk onderwijs, waarvoor de menschen
toen alleen vatbaar waren, bekend gemaakt. De Zoenoffers, namelijk, onderwezen
het Joodsche volk, dat de zondaar niet anders met God kan verzoend worden, niet
anders vergeving der zonde bekomen, en tot de Godlijke gemeenschap kan
toegelaten worden, dan door betooning van Gods gerechtigheid; zij waren zeer
geschikt, om het Joodiche volk op te leiden tot de aangenaame hoop op eene waare
en geheele verzoening van zonde, langs den afgeteekenden weg van
plaatsbekleedende genoegdoening aan Gods gerechtigheid. Ja het is (naar het
oordeel van den Schrijver) volkomen zeker, dat de oude Zoenoffers als teekenen
en voorbeelden van 's Middelaars toekomstige Genoegdoening moeten aangemerkt
worden. Dit wordt zeer breedvoerig op de gewoone wijze beredeneerd. [Men weet,
wat onlangs over dit moeielijk onderwerp, in de Verhandelingen, door TEYLER's
Godgeleerd Genootschap uitgegeven, is geschreven, waardoor deze zaak een
geheel ander aauzien ontvangt.] In het N.T. vindt de Heer HARMSEN nog veel
duidelijker deze doorgaande Leer. Eerst beroept hij zich op de geschiedenis van 's
Heilands lijden en sterven, die hij oordeelt geheel onverstaanbaar te zijn, ten zij
men de Leer der Genoegdoening aanneme. Daarop volgt de Leer zelve, zoo als zij
eerst door Johannes den Doper, daarna door Jesus zelven, en allermeest door de
Apostelen is voorgedragen. Hier worden alle zulke plaatzen, waarin op den ouden
offerdienst gezien wordt, op den voorgrond geplaatst, en daarmede vervolgends
anderen vergeleken. Nieuwe bewijzen hebben wij hier niet aangetroffen. Men vindt
hier evenwel het voornaamste, in eene geleidelijke orde, bijeen. Beter, echter, had
de Schrijver, onzes oordeels, gedaan,
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indien hij met de duidelijkste plaatzen had begonnen, om daaruit dan vervolgends
te beöordeelen, of en in hoeverre wij ons hier, op beeldrijke voorstellingen en
zinspelingen op oude Godsdienstplegtigheden, mogen beroepen. In alles had de
kortheid meer kunnen behartigd zijn.
In het tweede Hoofdstuk, dat eene wederlegging behelst van hedendaagsche
verschillende gevoelens, komen vele herhalingen, van 't geen reeds in het betoog
der Bijbelieer ingevlochten was, voor. Ook is alles, wat hier, tot bestrijding van anders
denkenden, wordt bijgebragt, niet even gewigtig. De Schrijver heeft zich bediend
van de hulpmiddelen, die hij had. Men ziet wel, dat alle schriften, waarvan hij, dit
moeielijk onderwerp grondig willende bewerken, zich met vrucht had kunnen
bedienen, hem niet bekend geweest zijn. 'Er is evenwel blijkbaar aan deze
Verhandeling veel arbeid besteed. Aan schranderheid ontbreekt het hem ook niet;
en men bespeurt, in de geheele schrijfwijze, eene warmte, die het welmeenend doel
van dit geschrijf, ter bevestiging van eene der voornaamste grondleeringen van het
Christendom, buiten alle bedenking stelt.

Het Euangelie naar Paulus; of Leerredenen over Rom. I:16. Door
W. Janssonius. Te Groningen, bij A. Groenewolt. 1806. In gr. 8vo.
Dit is reeds de derde Leerrede van den Eerw. JANSSONIUS over dezelfde stof. In de
eerste was het gemoedsbestaan van Paulus omtrent het Euangelie van Christus
beschouwd; in de tweede een begin gemaakt met de overweging der gronden, die
de Apostel, ter billijking van dit zijn gemoedsbeslaan, bijbrengt. Deze zijn vier in
getal. (1) Het Euangelie behelst eene zeer groote zaligheid in zich. (2) Het is een
kracht Gods tot zaligheid. (3) De weg of het middel, door welk wij deelaan die
zaligheid erlangen, is ook bij uitstek tot dat einde geschikt en heerlijk, namelijk het
geloof. (4) Het aanbod van die zaligheid is algemeen en onbepaald; het strekt zich
uit tot allerlei rangen en standen van menschen. Over de eerste is in de tweede
Leerrede gehandeld. Nu volgt de tweede: waaromtrent de Prediker (1) eerst toont,
wat door deze Goddelijke kracht van het Euangelie te ver-
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staan, en waarin derzelver eigen aart gelegen zij. Zij bestaat hierin, dat hetzelve in
Gods hand, als een allerkrachtigst middel, wordt gebruikt, om alle zulke zalige
werkzaamheden in het hart des zondaars voort te brengen, die zich, in zijn geheele
volgend leven, in eene vuurige liefde jegens God, zich zelven en zijne
medemenschen naar buiten vertoonen, zoodat hij weder in dien gelukkigen stand
wordt geplaatst, in welken hij tot eere van God, en als eene dankbare beantwoording
van 's Heilands verlossende liefde, [deze zinsnede is voor ons duister] kan leven.
Zulk eene Goddelijke kracht tot zaligheid bezit het Euangelie, beschouwd, zoo ten
aanzien van zijn eigen aart, als wel voornamelijk ten opzichte van de invloeden des
Geestes, die met de prediking van hetzelve gepaard gaan. Ten aanzien van zijn
eigen aart en natuur; terwijl het ons een duidelijk bericht geeft, zoo, wat 'er van Gods
zijde gedaan is, als wat 'er van onze zijde vereischt wordt, om deel aan die zaligheid
te erlangen, de allersterkste spoorslagen en drangredenen levert, om op die zaligheid
acht te geven, en dezelve met een ootmoedig hart aan te nemen, en ook alle
tegenbedenkingen, beletselen en hinderpalen uit den weg ruimt, die den zondaar
van dien hoogstnoodigen plicht zouden kunnen te rug houden. Inzonderheid echter
oefent hetzelve alsdan een Goddelijk alvermogen op de zielen der menschen,
wanneer de invloeden des Geestes met de verkondiging van hetzelve gepaard
gaan, die het Euangelie in de harten der menschen levendig maakt, hen ten sterksten
overreedt, om de stem van bemoediging en hope te hooren, en alzoo te wege brengt,
dat het verstand verlicht, de wil en hartstochten geheiligd, het ligchaam van de
vuilheid der zonde gereinigd wordt. - (2) Daarna wordt uit de geschiedenis van den
voortgang van 't Euangelie onder Joden en Heidenen, en uit de dagelijksche
ondervinding betoogd, dat het Euangelie in waarheid zulk een Goddelijk alvermogen
op de harten der menschen oefent. (3) Vertolgends aangetoond, dat Paulus
deswegens rede had om zich der verkondiging van zulk een Euangelie niet te
schamen. (4) En eindelijk het verhandelde nader aan het gemoed der Toehoorderen
gebragt, en met ernstige vermaaningen en onderrichtingen besloten.
Zoo loopt deze Leerrede geleidelijk af. Onder den
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tekst zijn eenige Aanteekeningen geplaatst, die tot verklaring of bevestiging van
deze en gene gezegden dienen (b.v. over de werkingen van Gods Geest) en, even
als de Leerrede, den gemoedelijk-rechtzinnigen niet kwalijk zullen bevallen. In het
laatste toepasselijk gedeelte klimt de toon tot hoogen ernst, en heeft de Prediker
zich, in de vroome warmte der uitdrukking, verscheidene gezegden laten ontvallen,
die den toets van het gezond verstand niet wel kunnen doorstaan. Op bl. 115 leest
men onder anderen: ‘Jesus Christus legt, als 't ware, zijn eigen ligchaam voor nwe
voeten neder op den weg der zonde, om u tegen te houden op het pad der
verkeerdheid; zoudt gij nu nog tegenstreven, en den Zoon van God onder uwe
voeten vertreden? Zijn bloed stroomt tusschen u en de plaats der pijniging; zoudt
gij nu alle moeite aanwenden, om door die stroomen des levens heen te waden
naar de onuitbluschbare vlammen van eene verzegelde hel?’ En zoo loopt dit verder
af. Waar heeft een Paulus, of eenig ander Stichter van het Christendom, alzoo
gepredikt?

Hanakeion aan E.S. Dichter van den Lierzang: Leidens Ramp geene
Godsstraf. En N.N. Schrijver van het Werkjen: Zijn alle de
Ghrisien-geestelijken Huichelaars? Te Amsterdam, bij H. van
Kesteren. 1807. In gr. 8vo. 15 bl.
Had toch de Dichter E.S. zijnen Lierzang, en de Predikant VAN VOORST zijne Brieven
terug gehouden! - S.v.L*. geeft ons hier een Dichtstuk, hetwelk dan tegen E.S. op
zulk eene wijze is ingerigt, dat men het doel niet miskennen kan, en den Schrijver
der Brieven, en die het met hem eens zijn, geplaatst ziet in het allerverachtelijkst
licht. Dit is 't niet alleen, maar deze Dichter veroorloost zich tevens eenen zeer
onedelmoedigen aanval op een, immers een aantal Christenen zeer gewigtig,
leerbegrip, dat tot de zaak in geschil in 't geheel niet behoort, veroorloost zich
hieromtrent zoodanige uitdrukkingen, en over het geheel zulk eenen toon, dat wij
met droefheid en de hoogste verontwaardiging zijn stukje uit de hand hebben gelegd;
en dat wij met smart de eerwaardige namen van eenige Leeraren uit onderscheidene
Christengenootschappen met eeni-
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gen lof in de Aanteekeningen gespeld vonden; terwijl wij ons verzekerd houden, dat
geen van hun, hoezeer de bijzondere gevoelens van sommigen hunner ook mogten
uiteen loopen, zich daardoor eenigzins vereerd zal rekenen.

Iets van een' onpartijdigen Protestantschen Leek aan den Dichter
van den Lierzang, getiteld: Leidens Ramp goene Godsstraf.
Amsterdam, bij J.G. Rohloss. 1807. In gr. 8vo. 29 Bl.
Deze onpartijdige denkt almede over den Dichter van den Lierzang ongunstiger dan
wij; hij gelooft, dat deze zich verongelijkt zou rekenen, zoo men hem voor een',
Christen hield of iemand, die aan eenige Goddelijke openbaring geloofde; en hij
wenscht hem alle ware verlichting en meer beschaafdheid en bescheidenheid toe.
Met dien wensch kunnen wij ons ook wel vereenigen, hoezeer wij geheel den
Lierzang toeschrijven aan misvatting en opwelling van jeugdige drift; wij kunnen
toch niet begrijpen, dat deszelfs eigenlijke bedoeling geweest is, iederen Geestelijken
verachtelijk te maken, en het smaden van allen stelligen Godsdienst; wij vertrouwen,
dat de Dichter, met ons, het bestuur eener wijze en goede Voorzienigheid in koelen
bloede geenszins zal loochenen. Indien dit onverhoopt het geval niet zij, vreezen
wij zeer, dat ook dit Iets van eenen onpartijdigen Protestantschen Leek hem niet
overtuigen zal. Indedaad, alles, wat men had behooren te doen, was Lierzang tegen
Lierzang; ‘Leidens ramp geen toeval,’ of zoo iets, gezongen in den echten
Christelijken geest; iets dergelijks zien wij werkelijk aangekondigd in een
Nieuwspapier dan het stukje zelve kwam ons nog niet ter band. Wij hopen, dat het
zal voldoen aan den titel, en dat men daarmede het proces over den Lierzang
gesloten zal rekenen. Het wijsgeerig en godsdienstig Publiek moge dan beslissen;
en misschien neemt de Dichter, door eene ronde verklaring zijner meening, of eene
veranderde en betere uitgave, zijn eerst geschrijf eerlang wel edelmoedig terug.
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Zijn alle de Christen-Geestelijken Huichelaars? of nadere
uitnodiging tot een Mondgesprek, aan den Maaker van den
Lierzang, getiteld: Leiden's Ramp geene Godsstraf. Door Dirk
Cornelis van Voorst, Predikant te Amsterdam. Te Amsterdam, bij
W. Brave. In gr. 8vo. 16 Bl.
De Amsterdamsche Kerkleeraar, op den titel genoemd, is alzoo de Uitnoodiger tot
het Mondgesprek en de Schrijver der Brieven aan E.S., Dichter van den Lierzang;
Leiden's Ramp geene Godsstraf. Zijn Wel Eerw. schijnt op dit mondgesprek zeer
ernstig gezet; trouwens, het getal der Predikanten bij zijne Gemeente is nog grooten
dan voorheen, en de Eerw. VAN VOORST mag wel een van die menschen zijn, die
(wat woelig van aard) bij meer dan gewonen ledigen tijd gaarne zoo wat weerwerk
zoeken. De Heer E.S. heeft zich nog niet genoemd; de Heer VAN VOORST schijnt
zelve te twijfelen of hij wel compareren zal, en hoopt dat in dat geval een ieder, en
vooral jonge lieden, die anders hoog met hem mogten loopen, hem zullen aanmerken
‘als eenen held, die éénen man tien armen zou afhouwen! - Doch zo dra de eerste
de beste (in zijn oog een bloedje) zegt - wel nu, ik wil een kansjen met u wagen wegdruipt, als of hij reeds voor de broek had gehad.’ Dit is, gelooven wij, zoo wat
het voorname van deze nadere Uitnoodiging. Dezelve wordt intusschen begeleid
door een vrij uitvoerig Naschrift, waarin den Maker van het Πανακειον, waarvan wij
hier boven berigt gaven, aan het slot een hartig woord wordt toegevoegd, maar
hetwelk voor het overige geheel en al ons betreft. Wij deden onlangs verslag van
de Leerrede van den Eerw. VAN VOORST over LUC. XIII:1-5, en kort daarop van het
nameloos Stukje, waarvan zijn Eerw. zich nu als Schrijver noemt; hij houdt die beide
Recensien van dezelsde hand, en dit is ook volkomen juist; maar al het overige,
hetwelk zijn Wel Eerw. 'er bijvoegt, is enkel vergissing en misverstand. Die Recensent
is, meent hij, misschien wel de Heer E.S. zelve, of althans iemand, die met hem in
dezelfde beurs werkt. Tot nog toe kennen wij den Heer E.S. volstrekt niet, en staan
tot hem hoegenaamd in geene betrekking. Hij meent, wij hebben zijn Eerw. als
Steller
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der Brieven gekend. Dit is wederom geheel en al mis: wij hebben daar volstrekt
niets van geweten, vóór ons het geschriftje in handen kwam, dat nu voor ons ligt;
wij deden ook geene de minste moeite om den Schrijver uit te vorschen. Het bewijs,
dat zijn Wel Eerw. bijbrengt, gaat ook verbazend mank; ‘wij spraken van eenen
Godgeleerden Kampvechter,’ (wij wisten niet dat wij eenen Amsterdamschen
Kerkleeraar voorhadden, anders hadden wij ons misschien, respectshalve, van die
benaming onthouden;) maar is dan de Eerw. VAN VOORST bekend, en dat wel bij
uitsluiting, als zulk een voorvechter? - De beoordeeling der Uitnoodiging staat alzoo
met die van 's mans Leerrede in hoegenaamd geen verband, en zijn Eerw. vergist
zich zeer, daar hij meent, dat wij daarom zijne Leerrede vooraf zoo gehavend hebben,
om den Uitnoodiger tot het Mondgesprek in een belagchelijk licht te stellen, en alzoo
den Heer E.S. 'er met eere af te helpen. Nog eens, wij kenden den Uitnoodiger niet.
Ook hebben wij die Leerrede niet gehavend, (zij ziet 'er in ons oog zeer ongehavend
uit;) wij lieten dezelve in hare waarde en onwaarde, en gaven enkel maar op, wat
zij zoo al inhield; is dit uittreksel nu gehavend, dan moet het stuk zelve door den
Steller reeds gehavend geweest zijn. Ons verslag van die Leerrede houdt de Eerw.
VAN VOORST voor een uitwerksel van wraak; wij rukten, meent hij, alles uit het
verband; wij lieten af, waar het op aan komt, enz. Zijn Eerw. doet ons intusschen
den besten dienst, door het aanbieden van die Leerrede voor eenen verminderden
prijs, opdat men daarmede de Recensie in de Letteroefeningen vergelijke; zoodanig
eene vergelijking toch is voor ons de beste verdediging, en wij vertrouwen dat een
onpartijdige onze opgave naauwkeurig en vrij volledig zal vinden. Aan wraak
(waarover toch?) dachten wij niet; integendeel het smartte ons, dat het stuk geen
beter siguur maakte; maar daarvan ligt de schuld niet bij ons. Over dat siguur oordeelt
de Schrijver zelve nu toch al te ongunstig; in meer dan één opzigt komt zijn stuk
boven het bekende werkje van FRANS BALTENSZ, naar onze opgave, nog al eenigzins
voordeelig uit. Met de ernstige uitnoodiging tot een mondgesprek dreven wij een
weinig den spot; en indedaad wij vinden nog geheel de behandeling dier zaak, naar
het plan van den Eerw. VAN VOORST, belagchelijk. - Een los en
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weinig beteekenend dichtstukje, van eenen ongenoemden, maakt den ijver gaande,
en 'er volgt aanstonds een uitvoerig tegenschrift en plegtige uitdaging tot een openlijk
godgeleerd wijsgeerig twistgeding; en dat wij nu weten dat het een Leeraar is van
de grootste en aanzienlijkste Hervormde Gemeente in ons Vaderland, die deze
oproeping doet, maakt het in ons oog niet minder belagchelijk. Immers wanneer
men des Dichters woorden zoo uitlegt, als men die uitleggen kan, en de Eerw. VAN
VOORST die heeft uitgelegd, dan valt hij eene leer aan, die aan alle Christenen
gemeen is, en die een maar eenigzins geoefend lidmaat, zoo goed als VAN VOORST,
tegen iederen aanval zeer gemakkelijk kan verdedigen. - Jeugd en onbezonnenheid,
geene genoegzame kennis van de Christelijke leer, - ziet daar dan alles, waarmede
de Heer Dichter zich kan verontschuldigen. Maar wij zijn nog zeer genegen te
denken, dat de Heer E.S. deze of gene uitdrukking van een' of anderen Leeraar,
die hij misschien nog maar uit de tweede of derde hand had ontvangen, geheel
verkeerd heeft opgevat, en hierdoor in drift kwam; dan hij moest wijzer en voorzigtiger
zijn, en daarom zeggen wij nu nog eens, dat wij het den Schrijver dier Brieven in
het geheel niet kwalijk nemen, dat hij hem den bol een weinig heeft gewasschen.
Hoe iemand bij het lezen onzer beöordeeling, en van dat Dichtstukje en van de
Brieven, dit ons gevoelen heeft kunnen miskennen, verklaren wij niet te begrijpen;
en daarom bevreemdt het ons zeer, dat zijn Eerw. ons oproept, om bij het
mondgesprek den Heer E.S. te helpen, met de vriendelijke belofte van ons in een
oogenblik tusschen zijne vingeren te vermalen, even als een nachtvlindertje. Evenwel,
om het zeldzame van het geval, zouden wij wel getuigen zijn willen van het gevecht,
en dan ook, na den alloop van de hoofdzaak, ons een weinig door den Heer VAN
VOORST laten schoolmeesteren, om alzoo, enkel voor de grap, eene proef te nemen
van de Theölogische krachten in zijn Wel Eerw. vingeren; dan beide de volgende
o

redenen doen ons zijn Wel Eerw. liever hartelijk bedanken: 1 . Heeft de Wel Eerw.
VAN VOORST den Schrijver van het straks genoemd Πανακειον mede genoodigd en
het woord vergund, en uit dat stukje zien wij genoegzaam, dat wij geen gesprek van
dien man over eenig godsdienstig leerstuk zouden kunnen aanhooren, zondes
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ons zeer te bedroeven en te ergeren. Onze smaak en ons gevoel ten dezen aanzien
o

verschillen veel, naar het schijnt, van die van den Eerw. VAN VOORST. 2 . En, naar
den Lierzang te rekenen, zal zich de Dichter E.S. vrij wat harde woorden veroorloven;
en de Eerw. VAN VOORST schijnt ons, uit dit zijn opstel, een man te zijn, wiens wijze
van spreken en schrijven, vooral bij eenig verschil, van dien aard is, dat iemand,
die maar eenigzins gewoon is aan de taal en gewoonten in eenen beschaafden
kring van welopgevoede menschen, zich in zoodanig eene vergadering, waarin zijn
Wel Eerw. den toon geeft en voorzit, ellendig vervelen moet.
Overigens berigt de Heer VAN VOORST bij deze gelegenheid, dat onze
Letteroefeningen, volgens den RECENSENT OOK DER RECENSENTEN, thans beneden
alle censuur zijn; dat de Recensie van zijne meergemelde Leerrede een overloop
is van vuilaardigen laster; dat wij, om 'er van af te komen, in de Recensie zijner
Brieven ons met dat lage spotten hebben opgehouden, 't welk de doodelijkste
verlegenheid verraadt; en dat de Uitgever van dit Maandwerk zijn brood hebben
moet, door 'er eene bende van zulk soort van eerroovers op na te houden. Ons
dunkt de Heer VAN VOORST had dit Naschrift aan den RECENSENT ook DER
RECENSENTEN moeten inzenden; onder de Antikritiek in dat Tijdschrift had het wel
gevoegd; - wij handelen 'er dan ook eveneens mede, als wij tot nog toe met alles
deden, wat wij daar ten onzen aanzien nu en dan hebben aangetroffen. Dan, uit
achting voor het eerwaardig ambt, dat de Heer VAN VOORST bekleedt, en uit
dankbaarheid tevens voor zijne vriendelijke noodiging, bieden wij hem het
onderstaande versje van den Dichter GLEIM aan, in hoop dat het zijn Wel Eerw.
eenig nut zal doen; hetzelve gold zekeren ongenoemden Prediker.
Er, Priester Gottes, schilt
Seht, sein Gsichte schwillt
Von Gift, wie eine Hyder!
Er betet ohne Scheu:
Von Uebel uns erlöse!
Sey, Priester Gottes, sey,
Sey, bitt' ich, nicht so böse!
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Adolphi Ypey Oratio, de praecipuis, quae, nostra in primis aetate,
inclaruerunt Medicorum systematibus. &c. Leovardiae apud D.v.d.
Sluis. 4to. pagg. 44.
Niets brengt voorzeker meer toe tot de beöordeeling der waardije en der
voortreffelijkheid eener Wetenschap, dan de ontwikkeling harer Geschiedenis,
waardoor wij onder andere ontwaar worden, hoe zij, van geringe beginselen, tot
een zekeren trap van volmaaktheid is gekomen. De overweging dezer waarlieid
heeft, ongetwijfeld, den Franeker Hoogleeraar YPEY, bij zijne aanstelling tot Professor
Medicinae, in primis Pathologiae et Praxeos, aan de Friesche Hoogeschole,
bewogen, om, tot zijne Intredingsrede, eene stof uit dat vak te verkiezen, en, bij die
gelegenheid, te spreken over de voornaamste Leerstelsels in de geneeskundige
Praktijk, die, in onze dagen, een zekeren trap van beroemdheid hebben verkregen.
Met een bijzonder genoegen lazen wij deze niet zeer uitvoerige, maar in belangrijke
zaken overvloedige Redevoering, als ons beknoptelijk schetsende de voornaamste
geneeskundige stelsels, die, na den dood van BOERHAVE, tot op onze dagen, zijn
ten voorschijn gekomen; waarom wij vertrouwen, dat het onze Lezers, vooral die
genen, welke het stuk in het oorspronkelijke niet kunnen lezen, niet onaangenaam
zal zijn, van hetzelve alhier een kort verslag te vinden.
Na den dood van den onsterfelijken BOERHAVE, wierden zijne leerstellingen
algemeen geëerbiedigd, tot aan het jaar 1755, wanneer de nieuwe proeven van
HALLER, aangaande de Gevoeligheid en de Prikkelbaarheid, de aandacht der
Geneesheeren, meer dan voorheen, op de eigenschappen der levende Vezel
vestigden, onder andere ook door de aanprijzing van den beroemden GAUBIUS.
Omtrent het jaar 1770 kwam 'er voorts een geheel nieuw geneeskundig stelsel in
het licht, van C.L. HOFFMAN; doch, omdat hetzelve ras vergeten wierd, wordt het
alhier niet nader ontwikkeld.
Een grooteren opgang maakte het stelsel van den Edenburgschen Hoogleeraar
W. CULLEN, hetgeen alleen was gegrond op de beschouwing der ziekelijke vaste
deelen, met verwerping van de geheele ziektekunde der voch-
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ten: ondertusschen laat de Redenaar zich daarover niet verder uit, als alomme
genoeg bekend zijnde; even weinig, als over de stellingen van STOLL, die wat later
voor den dag kwam, en veel kwaads deed, door de ontlastende Geneeswijze, door
braken en purgeeren, te algemeen te maken. Uitvoeriger spreekt de Schrijver over
den grooten Klysteermeester KäMPF, die bijna alle ziekten door het zetten van
Lavamenten wilde genezen. Onder andere merkt hij zeer oordeelkundig aan, dat
KäMPF wel eens die verstoppingsziekten der eerste wegen, die hij genezen wilde,
deed geboren worden, door, met zijn onmatig klysteerzetten, het maaksel der
onderbuiks-ingewanden te veel te verslappen.
Vervolgens verschijnt ten tooneele de Scheikundige Geneeskunde, die gegrond
wierd op de ontdekkingen van den onsterselijken LAVOISIER, aangaande de Zuurstof,
de Waterstof enz., en volgens welke alle, of ten minste de meeste, ziekten zouden
moeten onstaan uit overvloed of gebrek aan Zuurstof enz. De onvergetelijke Newton
der Franschen had geen deel aan het misbruik, 't welk van zijne ontdekkingen wierd
gemaakt, dewijl hij nooit verder ging, dan zijne keurlijke proeven hem zeer dnidelijk
aanwezen: maar dit was de schuld van anderen. Want naauwelijks waren dezelve
algemeen bekend geworden, of GIRTANNER en anderen bouwden daarop allerhande
luchtkasteelen. Hoe wankel de leere dezer nieuwe Meesters zij, toont onze Redenaar,
onder andere, voldoende, uit de hemelsbreed verschillende wijze, waarop zij hun
gebouw optrekken. De meesten willen, bij voorbeeld, dat geweldige Koortsen, de
Tering, enz. uit een te grooten overvloed van Zuurstof ontstaan. Daarentegen zegt
de Berlijner Doctor REICH, die zich onlangs zoo beroemd maakte door zijne bijzondere
Geneeswijze in de Koortsen, dat hier overal gebrek aan dat beginsel plaats hebbe,
en dat zulks moet hersteld worden door het nuttigen van Zeezoutzuur; schoon, tot
hier toe, niemand voldoende heeft kunnen bewijzen, dat 'er Zuurstof in dit Zuur
bestaat, of ten minste daaruit losgemaakt kan worden. MITCHEL slaat wederom een
geheel anderen weg in, en zoekt, even willekeurig, de oorzaken der meeste ziekten
in de Stikstof. Om nu niet te spreken (zegt YPEY) over de nog dwazere stellingen
van BEAUMEZ, BEDDOES, GALLINI, SCHARBOCK enz.
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Intusschen ontkent de Redenaar geenszins de groote diensten, welke door de
nieuwere Scheikunde aan de Geneeskunde zijn bewezen. ‘En wel vooral (zegt hij
p. 22.) is men aan de scheikundige Geneesheeren de lof verschuldigd, dat zij den
waren aard der Metaalkalken hebben ontwikkeld, en bewezen, dat zij zamenstelsels
zijn uit Zuurstof en uit Metaalstof; alsmede, dat de krachten dier verbindingen
voornamelijk ashangen van de hoeveelheid en van de manier der vereeniging van
de zoo werkzame Zuurstof met de Metaalbeginsels. Dan daaruit volgt geenszins,
dat de schadelijke of geneeskundige kracht van zoodanige bereidsels alleen afhange
van de werkzaamheid der Zuurstof op het menschelijk ligchaam, en van derzelver
overstorting. zoo dit het geval ware, zouden de krachten der met Zuurstof vereenigde
Metalen alleen in trappen moeten verschillen, hetwelk volkomen strijdig is met de
ondervinding. Veel veiliger zal het zijn, te stellen, dat de kracht der Zuurstof in zoo
verre de Metalen werkzaam maakt, naar mate zij dezelve door de dierlijke vochten
oplosbaar doet worden, en die dus in staat stelt om tot het binnenste van ons maaksel
door te dringen,’ enz.
Na met een woord gesproken te hebben over het Dierlijk Magnetismus, en over
het Galvanismus, zegt de Redenaar, dat hij verbaasd staat op het verschijnen van
een nieuwen held op het tooneel, die alle zijne voorgangers uitlagcht, en verzekert,
dat hij, in plaats van al hun onnutten omslag, de geheele Geneeskunst kan
uitoefenen, door eene geschikte toepassing van drie of vier regels op de verschillende
gevallen. ‘En wie is die groote Apollo? - Niemand anders, dan JOHN BROWN, een
Schot van Buncle, een man van een scherpen en stouten geest, doorervaren in de
Grieksche en Latijnsche tale, een naarstig lezer en bewonderaar van CICERO en
van BACO VERULAMIUS, en dus een man, zeer wel berekend voor het onderwijs, en
voor het stichten eener nieuwe Secte.’
Hierop volgt eene korte verklaring van het kenschetsende, waardoor de leere van
BROWN zich eigenlijk van alle andere leerstelsels onderscheidt; welke wij, als minder
berekend voor het meerendeel onzer Lezeren, hier stilzwijgende zullen overstappen.
Alleenlijk moeten wij aanmerken, dat onze Redenaar niet, gelijk vele Hoogleeraars
van zekere jaren, onwrikbaar bij het voorheen
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geleerde vast staat, en niets goedkeurt, dan dat gene, 't welk door zijne Leermeesters
voor onverbeterlijk wierd gehouden; maar dat hij daarentegen ook niet ligtzinnig
met het nieuwe wegloopt, maar een verstandigen middelweg weet te houden, gelijk
voldoende uit zijne beöordeeling van het Browniaansch stelsel kan blijken. ‘Deze
leere (zegt hij onder andere p. 35) beveelt zich voorzeker aan door hare
eenvoudigheid, maar, uit die zelfde oorzaak, wordt zij ook gedrukt door geweldige
zwarigheden. De verdeeling der ziekten in Sthenische en in Asthenische is voorzeker
fraai en niet onnut. Ook kan men, over het algemeen, de eerstgenoemde gemakkelijk
van de laatstgenoemde onderscheiden. Maar wanneer men, in de Praktijk, moet
bepalen, of eene Ziekte tot de directe of tot de indirecte Asthenische behoort, dan
geraken wij dikwijls aan den grond. De Browniaansche Schole heeft zich verder
met nut verzet tegen het misbruik der Aderlatingen en der Purgatien: maar dikwijls
verwaarloost zij ook die hulpmiddelen te veel, en schaadt geweldig, door een
ongepast misbruik van Braakmiddelen, van den Koortsbast, van geestrijke middelen,
en van Opiaten enz.’
Na nog kortelijk, hoewel niet zeer gunstig, over de leerstelsels van DARWIN en van
SCHELLING gesproken te hebben, wendt zich de Redenaar tot zijne aanstaande
Toehoorders, en maant dezelve aan, om wel alle geneeskundige stelsels te
onderzoeken, maar om ook teffens niet te los met een of ander derzelve weg te
loopen, om dus niet bedrogen te worden, en ligtelijk eene schaduwe voor een beeld
te omhelzen; waarna hij met, bij zulke gelegenheden passende, Aanspraken eindigt.
Onder de Hoogleeraren, die, nadat zij, door de Omwenteling van 1795, hunne
Posten verloren hadden, naderhand wederom zijn aangesteld, is onze Redenaar
de eenige, die, bij deze gelegenheid, eene openbare Redevoering heeft uitgesproken.
Zoo wij, van ter zijden, gehoord hebben, had Z. Ed. zulks zelve begeerd. Ook was
zijn geval een weinig van dat der overigen onderscheiden, dewijl hij thans niet
wederom in zijn vorig, maar in een ander vak wierd aangesteld. Want voorheen had
Z. Ed. geen Ziektekunde en Praktijk, maar Ontleed- en Scheikunde onderwezen,
nadat hij vooraf ook, gedurende twee jaren, het Hoogleeraarschap in de
Ontleedkunde, met dat der Wiskunde en der Krijgs-
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bouwkunde vereenigd, had bekleed. Waarlijk eene zonderlinge vereeniging van
Posten! waarvan men denkelijk, in de Jaarboeken onzer Hoogescholen, geen tweede
voorbeeld zal aantreffen.

Engeland, Wales, Ierland en Schotland, door C.A.G. Goede,
behelzende berigten aangaande deze Landen, verzameld op eene
Reize, gedaan in 1802 en 1803. Met Plaaten. Uit het Hoogduitsch.
IIde Deel. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 416 Bladz.
Met welverdienden lof mogten wij van dit Werk spreeken, het Eerste Deel
aankondigende en beoordeelende, en vinden geene reden om dien in te trekken
bij het voor ons liggend Tweede Deel.
Het is 'er verre af, dat de Reizigers in alle opzigten even goede waarneemers
zijn, of ten aanziene van de veelvuldige voorwerpen, welke hun ontmoeten, met
den zelfden lust en naauwkeurigheid zich tot schrijven zetten: dit blijkt den eenigzins
oplettenden Leezer, ook zonder dat de Schrijver des melding maake; en zal dit
eenigzins tot verschooning kunnen strekken van het min uitvoerige ten aanziene
van een en ander onderwerp. Dit konden wij niet nalaaten te neder te schrijven, naa
de leezing van het XI Hoofdst., waarmede dit Deel aanvangt, gaande over den
Godsdienst der Engelschen. Dit stuk, waarover zo veel te zeggen valt, is in 36
bladzijden begreepen. Dan de Schrijver erkent, in het gebied der Godgeleerdheid
vreemd te zijn: en waarlijk, 't geen hij des schrijft, is vrij oppervlakkig. Gunstig oordeelt
hij niet over de Heerschende Kerk in Engeland; de Presbyteriaanen komen 'er
eenigzins gunstiger af; de Methodisten allerslegtst; minlijker worden de Kwaakers
behandeld. Alleroppervlakkigst is 't geen hij van de Wederdoopers zegt. - De
Vertaaler heeft zeker Baptisten door Wederdoopers vertolkt, of de Schrijver (want
wij hebben het oorspronglijke niet) hun dien verkeerden naam gegeeven. De
zodanigen, die den Doop der Bejaarden voorstaan en uitoefenen, heeten in Engeland
Baptisten. In ééne bladzijde verhaalt hij eene ontmoeting in eene hunner
Vergaderingen, die ons geen hoog denkbeeld van de Leeraaren onder die
Gezindheid kan geeven: dan wij
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kunnen niet nalaaten te herinneren, dat Dr. J. FOSTER, met wien weinigen gelijk
staan, onder deeze Gezindheid Leeraar was: zeer zou het, zedert diens uitmuntenden
Mans tijd, kunnen verslimmerd weezen; dan wij mogen, op het getuigenis van een
bevoegd oordeelaar, in Engeland woonende, verzekeren, dat 'er onder dit
Genootschap tegenwoordig althans een Leeraar gevonden wordt, die in kunde en
welspreekenheid weinig zijns gelijken heeft. Wij oordeelden dit te moeten vermelden,
opdat men, uit zo ééne ontmoeting, geene geheele Gezindheid beoordeele.
Het XII Hoofdst. loopt over de Milddaadigheid der Engelschen, in vergelijking met
andere Natien. Dit is vrij uitgewerkter dan het voorgaande Hoofdst., en leert ons die
deugd in veele Inrigtingen, tot kleinigheden toe, kennen.
Eene ruime stof biedt het XIII Hoofdst. aan, loopende over het uitwendig
voorkomen der Engelschen, inzonderheid daar de Schrijver hun in vergelijking brengt
met de Franschen. Hoe wijdstrekkend en tevens hoe verschillend is niet de
Mode-heerschappij! Men zal die afdeeling met veel genoegen leezen, en wij zouden
veele smaaklijke brokjes daaruit kunnen opdisschen; men vergenoege zich met het
volgende. ‘Het is bekend, dat de Engelschen zich, reeds voor meer dan eene halve
eeuw, aan het oppergezag der Franschen, in het stuk der mode, hebben onttrokken;
en sedert de omwenteling lijdt het geen twijfel meer, of zij de laatsten hunne
voormaalige heerschappij over de elegante wereld ontnomen en zich zelve
toegeëigend hebben. Ook zal geen vreemdeling, die de hoofdsteden van Frankrijk
en Engeland gezien heeft, een oogenblik kunnen aarzelen, om Londen, in dit geval,
niet zeer verre den voorrang te geeven boven Parijs. De Fransche Vrouwen schijnen
nogthans de Engelsche de heerschappij te betwisten, en zij kunnen in der daad,
omtrent alles wat den smaak betreft, op den voorrang aanspraak maaken. Met welk
eene uitneemende bevalligheid zijn niet de Parijsche Vrouwen gekleed! Hoe fraai
weeten zij alle de omtrekken van ieder bijzondere schoonheid zich ten nutte te
maaken! De Engelsche Dames zijn gewoonlijk, wat de kleeding betreft, het
tegengestelde der Fransche Vrouwen. Terwijl deze, als Grieksche Nymphen, alleen
luchtig bedekt daarheen zweefden, en nek en hals en boezem ontbloot
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droegen, hadden zich de Engelsche Vrouwen tot over de ooren toe in de kleederen
gestopt, en, om het kontrast regt volkomen te maaken, een Spaanschen mantel
omgeslaagen.’ - Veel komt hier voor, het Character der Engelschen betreffende.
Hetgeen men van der Engelschen Koelheid, Nationaalen Trots, en Haat tegen de
Vreemdedelingen gezegd heeft, wordt getoetst. Het loopt voor de Engelschen niet
ongelukkig af, over 't algemeen, met erkentenis van uitzonderingen. Breed is de
Schrijver over den Engelschen Adel, en gunstig bovenal voor de Vrouwen. Onder
de Stadsvermaaklijkheden wordt de Rout beschreeven; doch op eene wijze, die,
hoe zeer de Engelschen dit vermaak zoeken, meer dan eenig bijkans met veelvuldige
ongemakken vergezeld gaat. Onverbeeldlijk groot is de Engelsche weelde, hier
ontvouwd. Bijzonder leert hij ons de Engelschen kennen op drie onderscheide
openbaare plaatzen, in de Italiaansche Opera, en op de wandelwegen van
Kensington en Ranelagh. De liefhebberijen der Engelschen, tot de weelde betreklijk,
zijn alle op eene groote schaal geteekend.
De aanvang des XIV Hoofdst. ‘Veele bijzondere trekken in het leeven der
Engelschen schijnen het oordeel te bevestigen van hun, die deze Natie eene
onmaatige geldzucht en een laag veragtlijk streeven na winst te last leggen,’ zou
men veelligt voor eenen ongunstigen Tekst neemen, die vervolgens verklaard wordt;
immers de Schrijver vaart voort: ‘De vraag, welke waardij de mensch bezit, ziet,
naar het Engelsch spraakgebruik, niet op zijne verdiensten, maar op zijn vermogen.
Alles schijnt in Engeland zijnen vast bepaalden prijs en waarde te hebben, en geene
spreekwijzen worden gemeenzaamer gehoord dan deze: Ik zou zoo veel daar voor
niet geeven; of, ik zou niet zoo veel daar voor neemen. Karakter, stand of beroep
zijn zeldzaam de dingen, waarnaar een Engelschman het eerst vraagt, wanneer hij
na eenen onbekenden verneemen wil; maar hij doet zich gewoonlijk vooraf
onderrigten omtrent deszelfs tijdlijke omstandigheden. Zelfs de menigvuldige
weddingschappen der Engelschen schijnen hierin haaren grond te hebben: want
wat is wedden anders dan een handel met het waarschijnlijke? Men kan ook niet
ontkennen, dat in Engeland dikwerf de edelfte gaven van den geest, dat kunst en
weetenschap naar de maatstaf eens koopmans beöordeeld worden. Bezit men eene
verzameling van schilderijen, zoo
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kan men dikwijls den waaren naam des kunstenaars niet te weeten komen; doch
wel zeer naauwkeurig den prijs, welke voor de stukken is betaald geworden; en
misschien speelt de verdienstlijke, doch arme Geleerde in geen land een ellendiger
rol dan in Engeland. Veel van hetgeen in andere landen voor onkiesch en onedel
gehouden wordt, heeft in Engeland, waar men het als een geoorloofden handel
beschouwt, zijne verachtlijke zijde verlooren.’ - Dan, schoon de Heer GOEDE
voortvaart met dit nader door de stukken te toonen, loopt dit Hoofdst. veel gunstiger
voor de Engelschen af, dan die aanhef zou doen vermoeden, als hij den Middelstand
beschouwt en dien der Handwerkslieden.
Het Londensche Gemeen schijnt door onzen Schrijver meer bijzonder
waargenomen. Hij hangt des eene allerongunstigste schilderij op, met afbeeldingen
naar het leeven, die, door derzelver vreemdheid, zich zeer onderhoudend laaten
leezen, in het XV Hoofdst.
Het volgende Hoofdst. schetst, niet zonder inmengzel ten voordeele der Duitschers,
de geringe zugt der Engelschen om de Geleerdheid en Letterkunde te bevorderen;
leert ons den tegenwoordigen staat des Engelschen Boekhandels, van geene
gunstige zijde, kennen: dan, ondanks het verval der Schrijveren, erkent hij Geleerden
in Engeland. Zo ook vermeldt hij, dat onder de Hoogleeraars te Oxford en Cambridge
zich eenige groote Geleerden als Schrijvers hebben doen kennen, doch dat het
grootste gedeelte der overigen geenzins den naam heeft van zeer veel deel te
neemen aan 't geen 'er in de geleerde wereld voorvalt. ‘De letterkundige oogst op
de Engelsche Academien is,’ gelijk GOEDE vermeldt, ‘inderdaad zoo buitengemeen
gering, dat zulks een onverklaarbaar verschijnzel blijft, wanneer men het groot aantal
in aanmerking neemt van hen, die hier, na hunne voleindigde studien, in vrijen
lediggang leeven. Behalven de openbaare Hoogleeraars, worden 'er door de
stichtingen aan beide Universiteiten acht honderd en veertig Fellows onderhouden,
wien een gemakkelijker en zorgeloozer bestaan verzekerd is als (dan) veele niet
onberoemde Leeraars aan onze Academien. - Deze Engelsche Academisten
genieten eene groote vrijheid; zij liggen door geene openbaare bediening aan den
band, maar hebben geen ander beroep, dan hen door de
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liefde tot de weetenschappen wordt opgelegd; daar zij bovendien in den bloei huns
leevens zijn, en de letterkundige loopbaan onder de gelukkigste voortekenen
intreeden. Men kan ook niet ontkennen, dat uit hun midden verscheide
achtenswaardige Geleerden zijn voortgekomen. - Zoo veel is egter gewis, dat men
tegenwoordig zeldzaam iets verneemt van de verdiensten dezer acht honderd en
veertig werklooze Geleerden, om eenige vorderingen in de weetenschappen te
maaken. Vraagt men naar hunne gewoone bezigheden, zoo zal men verneemen,
dat zij voornaamlijk den ouden en der oudheid hunne studien wijden; doch bij hunne
oudheidkundige onderzoekingen zal het zeker dikwerf gebeuren, dat zij Eiloof voor
eenen Lauwerkrans, en menige gedienstige Nymph voor eene van de gewijde
Zusteren aanzien!’
De Dichters en Romanschrijvers krijgen over 't algemeen geene gunstige beurte.
Niet min dan dertig Engelsche Dames houden zich thans met het schrijven van
Romans onledig. - Der Engelschen Wijsbegeerte wordt laag gesteld, als zich alleen
tot het Proefondervindelijke bepaalende. In de Natuur- en Scheikunde, in de
Natuurlijke Historie, wordt hun alle lof niet ontzegd. Het Museum van Sir ASHTON
LEVER wordt in 't breede beschreeven. In dit breedvoerig Hoofdst. beklaagt zich de
Schrijver over den weinigen ingang, dien het leezen van Duitsche Werken in
Engeland vindt.
Het XVII Hoofdst. is ingerigt, om de Engelschen ten aanziene der Schoone
Kunsten, als Schilder-, Dichten Bouwkunde, te doen kennen. Geenzins is de lof hier
breed of algemeen; dan in werktuiglijke kunsten steeken de Engelschen boven allen
uit, en worden de naleezenswaardige oorzaaken daarvan opgegeeven. ‘Het overwigt
van Engeland in dit opzigt is,’ naar onzes Schrijvers voordragt, ‘in 't geheel niet te
berekenen. Het is het uitwerkzel van het vuurig streeven eener nationaale gezindheid,
welke geduurende meer dan een en een halve eeuw op het zelfde doel gerigt was.
Gelukte het al den eenen of anderen Vorst op het vaste land, om deze gezindheid
op te wekken, zoo wordt 'er toch een zeer geruime tijd vereischt, alvoorens dezelve
het groot geheel zoo zeer doordringen kan als in Engeland het geval is; en wie kan
berekenen, welke groote vorderingen men in dit land, geduurende dien
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tijd, zal gemaakt hebben, daar men nu reeds in het bezit van zoo veele voordeelen
is? De gedachte, welke een zeer achtingwaardig Schrijver (de Heer THAER) ter loops
geopperd heeft, wordt daarom zeer waarschijnlijk; dat namelijk, in volgende tijden,
de mechanische industrie zich welligt bij voorkeur tot Engeland bepaalen zal, en
het geheel groote Eiland de gedaante zal aanneemen van de eenige verbaazend
groote handel- en fabriekstad van den geheelen aardbodem, die ten eenigen dage
niet dan van tuinen en weiden zal omringd zijn, en waar de andere natien, die van
den landbouw bestaan, de vruchten van haaren grond zullen omzetten tegen waaren,
die, of door de vindingrijkheid der industrie aldaar zelve worden voortgebragt, of
door den handel met andere werelddeelen naar deze verbaazend groote stapelplaats
worden heengevoerd.’ - Hoe veel, mogen wij hier op aanmerken, gebeurt 'er niet,
't welk deeze Staatkundige voorspelling in rook kan doen verdwijnen! schoon de
geslaagenste Vijand van Engeland aan 't zelve in dat vak den voorrang niet konne
ontzeggen.
Was de Heer GOEDE in het Eerste Hoofdst. deezes Deels, gelijk wij aanmerkten,
zeer oppervlakkig en kort, als in het gebied der Godgeleerdheid vreemd; het laatste
of XVIII Hoofdst. toont, dat hij beter t'huis is ten aanziene van het Tooneel, zo wat
het Treurspel als Blijspel betrest. In beide opzigten ontbreekt het niet aan scherpe
verwijten, en aanwijzingen van groove misslagen, waarop slegts eenige weinige
eene gunstige onderscheiding erlangen. Hij brengt het Engelsche Tooneel met het
Duitsche en Fransche in vergelijking. De onderscheide Schouwburgen in dit Rijk
worden vergeleeken; ook geeft de Schrijver narigt wegens de Engelsche Opera's,
de Italiaansche Opera, en van 't geen verder tot het Tooneel betrekking heeft. Schoon
zommigen dit misschien wat gerekt zullen vinden, vertrouwen wij dat anderen hier
voldoening zullen smaaken; gelijk het Werk over 't geheel dit genoegen schenkt.
De beloofde Afbeelding van PITT en het Gezigt van de St. Paulus Kerk te Londen,
tot het voorgaande Deel behoorende, vergezellen dit Deel, 't welk voorts opgesierd
is met eene vertooning van Londen, van den Teems te zien.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

353

Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de XVIIde Eeuw, met
eene Voorrede uitgegeven door Matthys Siegenbeek, Hoogleeraar
in de Nederduitsche Letterkunde te Leyden. Te Leyden, bij L.
Herdingh. 1806. In gr. 8vo. Bl. 263, de Voorrede LXXII.
Wij behoeven zeker niet uitvoerig te zijn in onze beöordeeling van dit Boekdeel, de
Voorrede van den Hoogleeraar zoude het meeste zijn, dat onze toetze vereischen
kan; zijn Naam en de vermelding van de XVIIde Eeuw, op den titel, voldingt op eens,
dat 'er aan geene slegte keuze van stukken te denken valt, en het hier geplaatste
Dichtwerk verre boven onzen roem verheven is. De verzameling levert ons
uitgeleezene Gedichten, of plaatzen, uit HOOFT, CATS, CAMPHUYSEN, VONDEL,
HUYGENS, DE DECKER, G. BRANDT, en ANTONIDES VAN DER GOES. Behalven het
algemeenere doel, om, door dusdanigen bundel, den dichterlijken smaak, die in ons
Vaderland verbastert, terug te roepen tot het leezen en de toetze der aloude
Hollandsche Kunstgewrochten, te zeer miskend bij het Nageslacht; behalven dit
doel, zeggen wij, had de Heer SIEGENBEEK ten oogmerk, zich dus een Lesboek aan
te schaffen voor zijn Letterkundig onderwijs aan de Leidsche Hoogeschool. Uit dien
hoofde acht het de Prof. niet noodig, zich te verontschuldigen wegens het
achterlaaten van ophelderende aanteekeningen: hoe zeer wij vertrouwen, dat hier
en daar een enkele wenk of toelichting bij moeielijke en meest verouderde gezegden,
of bij uitstek schoone trekken, niet onwelkom zoude geweest zijn voor het
Vaderlandsch publiek: en zeker, daar de voorraad tot Academisch onderwijs zo
rijkelijk hier voorhanden is, geen merkelijk nadeel had zulks kunnen toebrengen
aan het bijzonder en prijsselijk oogmerk des Uitgeevers. Maar deeze vergoedt
eenigzins dit gemis in zijne keurige Voorrede. Daar schetst ons de welspreekende
pen des Hoogleeraars een kort tafereel der grondlegging van Nederlands
Godsdienstige en Burgerlijke Vrijheid, na tachtigjaarigen krijg, tegen het midden der
Zeventiende Eeuwe, bevochten op het magtig Spanjen: hij vervolgt op te merken,
dat in gezegde tijdvak van onzen Nationaalen roem, zelfs te midden der
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enlusten, de vermaarde Hoogeschool van Leiden gesticht wierd; en dat, geduurende
den loop van weinige zeer luisterrijke jaaren, de beschaavende Konsten,
Weetenschappen en Geleerdheid, op ééns, als het ware, ontlooken en in vollen
bloei geraakten in dit Gemeenebest. Bijzonder ontwikkelt de kundige Schrijver de
redenen van den overvloed aan uitmuntende Vaderlandsche Dichters, en van den
hoogen trap van volmaaking, dien hun konstvermogen te bereiken wist, in die
gezegde Eeuw onzer vermaardheid. Want, behalven eenen gunstigen aanleg der
Natuure, altoos mild in haare bedeelingen, boezemde de geestdrift der tijden, waarin
al het Volk zijne krachten inspande tot een verheven doel, eenen onderlingen
naarijver in, en gemeenen dorst naar roem, die zich ontwaaren liet, of uitbreidde,
in het stil en Burgerlijk leven. Zodanige Vaderlandsgezindheid duldde het geenzins,
dat onze luidklinkende heldendaaden onbezongen bleeven, of het Gemeenebest
in het vak van beschaafde kundigheden zou moeten onderdoen voor zijne nabuuren,
die deszelfs opkomst en bloei met verwondering aanstaarden: tevens ontbrak het
den Dichteren aan getal of gunst van Mecenassen onder hunne tijd- en landgeneoten
niet, en de luister van onze wijd vermaarde Geleerden lag grond tot den
meestwaardigen lof van hunne verdiensten, gelijk ook die Mannen zelven de beste
Meesters en Geleiders waren voor het ontluikend vernuft. Eindelijk, daar nog het
licht van de Hervorming door de nieuwigheid van zijnen glans verrukking baarde,
en een warm gevoel van Godsdienstige en Burgerlijke Vrijheid de harten doortintelde,
bezielde zulks onze Zangers met een vuur en verhevenheid van woorden en
gedachten, welke niemand miskennen mag in hunnen volschoonen arbeid, en
waardoor deeze boven het werk van laatere dagen inzonderheid uitsteekt.
Van hier de snelle en buitengemeene vorderingen der Dichtkonst in de XVIIde
Eeuwe, die nog meer in het oog vallen, wanneer men de rijmelaarijen en slegten
smaak in het voorgaande tijdvak daar tegen stelt. Of evenwel ‘de Nederlanders’ bij
het eindigen der XVIde Eeuwe, gelijk de Heer SIEGENBEEK zegt, (bl. XXXI) ‘in alle
andere opzigten aan de doorluchtigste volkeren gelijk, in letterkundigen roem nog
verre ten achteren waren,’ is iets, waaraan wij, zonder een nader betoog, ons
verooreloven te twijfelen, indien men

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

355
flegts Italien uitzondert, op onze Nabuuren, of het Noordelijker Europa, zijn oog
vestigt, en bedenkt, dat een SHAKESPEARE en anderen bijkans gelijktijdig met onzen
HOOFT, CATS en VONDEL gebloeid hebben. Dan, hoe het hiermede zijn moge, onze
Hoogleeraar, tot welken wij wederkeeren, onthaalt ons verder in zijne Voorrede op
eene keurige toetze en smaakvolle beöordeeling van de dichterlijke verdiensten der
reeds genoemde Mannen, uit wier voortreffelijke Werken hij zijne Proeven genomen
heeft. Zodanig een algemeen verslag was zeker te meer noodig bij eene uitgave,
die zonder aanteekeningen, of afzonderlijk voorberigt voor de stukken van elk der
verschillende Dichters, in druk verschijnt, en tot een Academisch Leerboek bestemd
is. Wij vertrouwen nogtans, dat de naamen en werken van HOOFT, CATS, CAMPHUYSEN,
VONDEL, HUYGENS, DE DECKER, G. BRANDT, en A. VAN DER GOES, ten overvloede, en
in hunne waarde, bij onze dichtlievende Leezers bekend zijn, om ons ontslagen te
reekenen van den Heere SIEGENBEEK in deezen voet voor voet te volgen, of eene
opgave te doen der stukken in den Bundel, dien hij ons levert. Laat het genoeg zijn
te zeggen, dat wij hier wederom eene doorslaande proeve voor ons hebben van 's
Mans ervaarenheid in het vak, waarin hij als Onderwijzer aan de Leidsche
Hoogeschoole geplaatst is. Noodelooze herhaalingen, intusschen, van hetgeen
door hem en anderen, over HOOFT, CAMPHUYSEN, VONDEL, en HUYGENS, in bekende
werken geplaatst is, heeft hij door gepaste overwijzing zorgvuldig vermijd. Zijne
bedreevenheid daarentegen in de Meesterstukken der XVIIde Eeuwe legt hij ten
vollen aan den dag, en niet minder juist is de waardeering van de groote verdiensten
en kleenere onvolmaaktheden in de werken van meergedachte onze Dichters, die
te regt hun ter eere uitloopt. Kwalijk iets zouden wij aan deeze waarlijk schoone
beoordeeling wenschen bijgevoegd; of het moest zijn, dat wij eenige aanwijzing
verlangd hadden wegens de Navolging van BUCHANAN's Psalmen door onzen
beroemden CAMPHUYSEN, waarvan de Eerw. R. KOOPMANS onlangs wel eenen wenk
(*)
gaf , maar die toch eene nadere toetze vordert, om dat voortreffelijk werk des
jeugdigen

(*)

Zie het Mengelwerk der Vad. Lett. voor 1804. bl. 531.
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en te vroeg verstorven Dichters naar eisch te schatten, en na te gaan in zijnen
oorsprong. Voorts lust het ons niet, met den geachten Uitgeever over zijne keuze
der Proeven in dit Boekdeel te redentwisten. Wel overtuigd dat Apollo zelve ten
deezen kwalijk aan allen voldoen koude, hangen wij liever ons goedkeurend zegel
aan hetgeen ons aangeboden wordt. Altoos immers verlangt het oog van eenen
Konstminnaar bij zulke Meesterstukken meer dan voorhanden is; of ontwaart eenige
gemelijkheid, dat men proeven, als die uit VONDEL's Gijsbrecht en Palamedes of
Hekeldichten, die wel het meest bekend zijn, herdrukt, en deszelfs Roomsche
Gedichten achterlaat, ofschoon van geene mindere schoonheid. Zo zouden wij nu
bijkans vraagen: waarom niet liever de eerstgezegde blootelijk aangehaald, en liever
de zodanige, die bijkans in vergeetelnis zijn, geplaatst, als dat ter staatzij van
Jongkvrouw D.N. (Poëzij, D. II. bl. 521) en soortgelijken? Waarom ook niet, uit HOOFT
en anderen, deeze of geene ons bij uitstek behaagende Verzen bovendien
overgenomen? gelijk, bij voorbeeld, uit DE DECKER dit zinrijke Puntdicht? (B.I.n. 427.)
‘Het ongezielde goud vermeestert ziel en reden,
Het maakt, hoe zwaar van wigt, ons ligt van hoofd en zeden:
't Verstomt, hoe dom en stom, de redenrijkste taal.
Het onbederflijk goud bederft het altemaal.’

Evenwel wij willen dit niet gezegd en beschouwd hebben, alsof wij eenigzins de
keuze des Hoogl. te berispen zochten. Neen! Wij wenschen de Dichtkunst geluk
met deeze zijne herinnering aan onze groote Meesters. Mogt dit Boekdeel, deeze
Proeven, den leeslust aan wakkeren van hunne uitsteekende Werken! Met zulk een
doel veroorelofden wij ons ook alleen de laatst ter neergestelde bedenkingen, die
anders naar vitterije zweemen zouden. Nu getuigen zij, dat het niet aan voorraad
mangelde om deezen Bundel aanzienlijk te doen zwellen. Wij wenschen, ten slotte,
den Hoogleeraar, van deeze zijne Uitgave, en zijne Lessen over dit Handboek, het
streelend genoegen toe, dat daardoor de leeslust en smaak voor onze
Oud-Vaderlandsche Dichtkunde als uit eenen verderfelijken sluimer opgewekt worde.
Want op onzen VONDEL en zijne tijdgenooten
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mag men met volle regt toepassen, wat ook ten aanzien van HOMERUS geldt en
geschreeven wierd:
E quo, ceu fonte perenni
Vatum Pieriis ora rigantur aquis.

De Ring van Gyges wedergevonden, of Verzameling van
Nederlandsche Karakters. IIde Deel. Met Platen. Niet vertaald. Te
Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 330 Bl.
Onderhoudend en leerzaam beide mogen wij dit Werk noemen, 't welk onzen
onbekenden Landgenoot van de zijde van het hart zoo wel, als des vernufts, eere
doet. - Wij lieten hem aan het ziekbedde zijner zuster; thans berigt hij ons hare
herstelling, en hoe hij in dien tusschentijd het vorig Deel ter uitgave had gereed
gemaakt; waarna hem de lust bekroop, om, door middel van zijnen Ring, ware het
mogelijk, de werking van zijn geschrift op het hart zijner Lezeren in persoon eens
te gaan opsporen. Dat luistervinken wel eens onaangename waarheid hooren, werd
hier in een omgekeerden zin bevestigd; en hoewel het ons een weinig stuitte, eenen
Schrijver op die wijze zijnen eigen lof te hooren trompetten, ofschoon hij zijn
instrument eenen anderen aan den mond houdt, door dezen sprekende in te voeren,
zoo moeten wij hem evenwel het regt doen van ten minste geene overdrevene
eigenliefde te hebben doen blijken, hoezeer hij de kieschheid, naar ons gevoel, toch
min of meer beleedigde.
Het gunstig gevoelen over zijnen arbeid versterkte hem niet weinig in zijne
begeerte ter voortzettinge van zijne onbemerkte waarnemingen, zoo te Utrecht,
Rotterdam, het Overmaassche, enz. Hij doet zulks in eene verscheidenheid van XX
Hoofdstukken, of liever menschkundige Tafereelen, die allen hunne eigenaardige
verdiensten hebben, en over 't algemeen kennelijk den stempel van leerzaam
onderhoud dragen.
Dit Deel eindigt met des Schrijvers ontmoeting van eenen Vriend, en met beider
vertrek naar Parijs, waarbij wel de Ring in een verzegeld papier, onder in eene
koffer, wordt nedergelegd, doch die koffer zelve, tot onze blijdschap, naar het schijnt,
tot 's Schrijvers pakkaadje behoort.
Het lust ons, onze Lezers, met eenige bekorting, te onthalen op een der grappigste
Tooneelen in dit Werk, getiteld: de grilligheid van het Fortuin. Vooraf, echter, mogen
wij da navolgende fraaije plaats hun niet onthouden, waarin de Schrijver, nog vervuld
van blijdschap over het goed onthaal en blijkbaar nut van zijnen arbeid, uitweidt
over het genoegen, 't welk een Schrijver heeft, die bespeurt, dat de voort-
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brengselen van zijnen geest eenig nut of troost aan zijne medemenschen hebben
aangebragt. ‘Duizende menschen immers, welke hij niet kent, welke hij nooit heeft
hooren noemen, welke hij met zijne oogen nooit heeft aanschouwd, leert en onderrigt
hij, niet alleen op dit oogenblik, maar zelfs jaren achter den anderen.
Hij deelt zijne lessen uit aan menschen van verschillenden rang en jaren; de
Overheden zelven vermaant hij omtrent het beoefenen van hunnen pligt, en de
onderdanen, dat zij billijke wetten eerbiedigen; den afgeleefden grijsaard vertroost
hij bij het aannaderen van den dood, of geleidt de onbezorgde jongelingen door de
worstelpaden der verleiding; hij roept hen uit de schuilhoeken der losbandigheid en
ontucht, en verbindt hen voor het Altaar met het voorwerp hunner onbaatzuchtige
liefde.
Als met eene betooverende kracht bezield, doet hij den ongevoeligen gierigaard
zijne schatkist voor den behoeftigen ontsluiten, of dwingt den onbezonnen verkwister
zijne onmatige uitgave paal en perk te stellen; den dronkaard wringt hij den beker
uit zijne bevende handen, of lokt den speler uit de holen des verderfs, waar slechts
één worp zijn geluk beslist, en dat van eene geliefde echtgenoote en dierbare
kinderen.
Hij vernedert den hoogmoedigen, en geeft den nederigen moed en krachten; hij
verzoent broeders met broeders, vaders met hunne kinderen, kinderen met hunne
ouders; hij bedwingt de tong der lasteraren; hij verjaagt de nevelen, die het verstand
verduisteren; den tragen drijft hij naar den arbeid; den ontevredenen bevredigt hij
met zijnen staat; hij vertroost eene verdrukte weduwe, en droogt de tranen af der
weerlooze weezen; hij verdedigt de onschuld, en doet daarentegen den schuldigen
beven voor het gestoelte van zijnen Regter.
Ja, hij voert, als hij zulks begeert, zijne lezers opwaarts naar den Hemel, of daalt
met hun af naar den diepen afgrond der zee; hij doet hen de hoogste toppen der
bergen beklimmen, of voert hen over onmetelijke oceanen; hij doet hen weenen, of
lagchen van vrengde; hij stilt hunne gramschap, of werpt hen, van toorn ontstoken,
in eenen dikken drom van woedende vijanden. - Gelukkig hij! die alleen het heil
bedoelt van zijne natuurgenooten; die zijne pen niet misbruikt om het onschuldig
hart van zijnen medemensch te vergistigen; maar die zoo schrijft, als hij, wanneer
hij zijne loopbaan op deze wereld zal hebben afgeloopen, eenmaal zal wenschen
te hebben geschreven.’
Nu tot het beloofde Tafereel. - ‘Nergens vindt men meer blijken der grilligheid van
het Fortuin, dan in groote Koopsteden. - Nogtans, schoon het Fortuin met gesloten
oogen zijne schatten uitdeelt, heeft het geen vermogen, om, te gelijker tijd, de ziel
der menschen te beschaven.
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Terwijl ik langs de voornaamste havens voortwandelde, en mijn oog van tijd tot tijd
opheste om de menschen te beschouwen, die in hunne kostbare Saletten naar de
voorbijgangeren tuurden, kreeg ik lust om eens in de prachtige woning van zoodanig
eenen gunsteling van het Fortuin onzigtbaar in te sluipen, en te zien, op welk eene
wijze hij zich tegenwoordig in zijnen gelukkigen toestand gedraagt.
Terwijl ik hier over dacht, zag ik een' Heer in eene prachtige koets naar de Beurs
rijden, welken ik mij herinnerde, dat ik, voor weinige jaren, als eenen
nietsbeduidenden Kantoorbedienden gekend had, doch die, door een gering
burgermeisje te trouwen, dat eenig geld ten huwelijk bragt, en vervolgens door
eenige harhaalde, doch zeer gevaarlijke ondernemingen, die allen gelukkig waren
uitgevallen, in korte jaren groote rijkdommen had bijeenverzameld.
Ik vroeg naar zijne woonplaats, en begaf mij, zoodra hij wederom van de Beurs
vertrokken was, derwaarts. Ik klom zijne hooge stoep op, en volgde twee Heeren,
welke ik even te voren op de straat gezien had, met mijnen Ring aan den vinger,
naar binnen.
Wij werden in een groot Salet gebragt, waar alles schitterde van goud, van zilver,
van marmer, van kostbare gordijnen en tapijten, en van prachtige meubels; doch
welke of in geene goede orde, of in al te groote menigte, zonder eenigen smaak,
als 't ware, op malkanderen waren gestapeld.
De Heer KLAVERBLAD ontving zijne gasten op eene gulle wijze, en zeide, dat hij
niet hoopte, dat zij het kwalijk genomen hadden, dat hij hen zoo laat had laten
vragen; dat zijne Vrouw ook geen den minsten omslag gemaakt had, en hun
eenvoudig zou reguleren op een Sopbaarsje.
De Heer PATERBORN, die in Coloniale producten, zoo als ik naderhand hoorde,
handel dreef, en de Heer ZWANENVOET, die mij toescheen een Makelaar in Effecten
te zijn, beiden al mede gunstelingen van het Fortuin, betuigden, dat het hun veel
eer was, en dat zij toonen zouden, dat hij geene zieke gasten genoodigd had, dewijl
zij reeds zeer grooten honger hadden.
Hoe gaat het, vriend ZWANENVOET! met de papieren? vroeg de Heer KLAVERBLAD,
terwijl hij zijne wit bepoederde pruik met zijne linker hand van zijn hoofd ligtte, en
met zijne regter hand zijn kaal hoofd met eenen neusdoek, herhaalde reizen,
afveegde.
De Makelaar ZWANENVOET, (met een gefronsd voorhoofd en zeer langzaam
sprekende.)

Het gaat lui, mijn Vriend! echter zijn de drie percents wat
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williger; die na den Vrede ook wat slijver; doch over het algemeen geen lust - in het
geheel geen lust, - alles slappen.
De Heer KLAVERBLAD.

Ik heb toch oppinie, Vriend! dat 'er een luchtje komen zal; de Fransche papieren
komen immers hooger af? gij moest nu nog maar wat pakken.
De Heer ZWANENVOET, (nog langzamer sprekende.)

Ik heb mijn bekomst, waarde Vriend! ik heb mijn bekomst; ik kan nu niet meer slikken.
De Heer KLAVERBLAD.

Apperopo! Ik heb ook nog eenige Geldersche Schavergoedingen liggen, en nog
eene Actie in de Oostindische Compagnie, wat zijn zij wel waard? Heer en Vriend!
De Heer ZWANENVOET, (zijn hoofd langzaam schuddende.)

Zij zijn zonder koers - geen gevraag.
De Heer PATERBORN, (hevig zuchtende.)

De tijden worden hoe langer hoe slechter, alles is daarenboven even duur, en men
schrikt om 'er zelfs het noodige van te nemen: dit is ook de reden, dat ik geen rijtuig
wil houden, of eene buitenplaats koopen: mijne gewoonte is altoos, zoodra als ik
een' gouden rijder of zeven, bij voorbeeld, uitgeve, bij mijzelven na te rekenen, dat
het bijna de interest is van zoo veel of zoo veel honderd gulden Kapitaal.
Reken nu eens (dit zeide hij, terwijl hij zijn' voorsten vinger aan de regterzijde van
zijn' neus plaatste) hoe vele interessen van duchtige Kapitalen die hongerige dieren
van paarden in een jaar doorzwelgen; en hoe vele penningen 'er noodig zijn om
eene Buitenplaats wel te onderhouden, alsmede om luije koetsiers, knechts, meiden
en arbeiders den mond open te houden. (Zijn hoofd met veel wijsheid schuddende.)
Ik denk 'er thans anders over, en ik verbeelde mij maar, als ik eens buiten de poort
ga wandelen, dat de geheele wereld mijne Buitenplaats is, zonder dat ik 'er een duit
voor behoeve op te schieten.
De Heer ZWANENVOET.

Ja maar, Vriend PATERBORN! gij zijt nu ook wat al te groot een Fenancier; gij rekent
het ook wat al te naauw uit:
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wat hebt gij, bid ik u, aan alle uwe schatten, als gij 'er zelf geen gebruik van durft
maken? en wat behoest gij, daar gij reeds een man zijt van hooge jaren, u voor
eenige ondankbare erfgenamen zoo af te sloven?
De Heer PATERBORN.

Om mijne erfgenamen denk ik al zeer weinig; alleen de lust om te vergaderen is
voor mij eene zielsvreugde; en het vermaak om Coupons te knippen, gaat alle
mogelijke genoegens dezer verdoemde wereld verre te boven.
Ik bid u, wat baat toch wijsheid? wat baat geleerdheid? wat baten u kunsten en
wetenschappen? als gij honger en dorst moet lijden, en uw broos ligchaam door
nijpende zorgen verteerd wordt? - Een rijk mensch daarentegen leeft zorgcloos
voort; hij rekent, op zijne vingers, uit, dat hij zijne bezittingen niet kan verteren, al
leefde hij meer dan duizend jaren; en (hier zette de Heer PATERBORN een zeer
vergenoegd gelaat) ligt hij voor zijne geldkisten neder, dan kan hij immers uitroepen:
zie daar! die zakken aan de regter hand bevatten aanzienlijke eertitels, magtige
vrienden, eenen grooten Adeldom, en eene beroemde afkomst: in die andere zakken
aan de linker hand ligt eene fraaije woning, een heerlijk Landgoed opgesloten: voor
dat stapeltje goud kan ik kostbare rijtuigen koopen, en vlugge paarden, die als de
wind langs den grond zweven: voor deze blikken doos, die zich daar onder die
zakken verschuilt, kan ik eene vrouw verlokken, die voor eene VENUS zelve niet
behoeft te zwichten: - voor de inkomsten, welke die andere groote blikken doos, die
daaraan grenst, opbrengt, kan men Frankrijk, Engeland, Italien en Duitschland
bezigtigen, en men kan daarmede van daar terug komen, beladen met het
kostbaarste van alle de Landen, die men doorkruist heeft, of, als men te traag of te
angstvallig is om te reizen, koopt men daarvoor eene Heerlijkheid; en, even als een
Oppermagtig Vorst, stelt men Schouten, Predikanten, Pastoors, Kosters en
Vroedvrouwen aan, of men zendt dezelve maar wederom weg, als of men, even
als een kind, met houten poppen speelde.
Is men wat weekhartig, (hetgeen, onder ons gezegd, nooit mijn zwak geweest is,
want men wordt nooit rijk door weekhartigheid, maar wel door het tegendeel,) dan
kan men de tranen van ongelukkigen afdroogen, ja stervende menschen, die van
honger en kommer bijna omkomen, van den dood tot het leven terugroepen: ja men
zou........
Terwijl hij hier nog eenige dingen wilde bijvoegen, kwam Mevrouw KLAVERBLAD,
eene korte, dikke dame, van omtrent tes en dertig jaren, binnen waggelen.
Haar gelaat, houding, gang en manieren gaven te ken-
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nen, dat zij van hare eerste jeugd af aan niet gewoon was geweest zoo prachtige
kleederen te dragen; hare ooren torschten zware kostbare juweelen; haar bruine
hals was met eenen driedubbelden snoer parels omhangen, en zes groote en
schitterende ringen versierden hare dikke, ruwe, berimpelde vingers.
Verëxkuseert mij, mijne Heeren! zeide zij, terwijl zij op eene zonderlinge wijze
neeg, dat wij zoo laat gaan eten; onze JACOB, die een lompe Mof is, heeft een Keraf
op een Bottel rooden wijn uit zijne handen laten vallen, zoo dat zij beiden aan
morselen vielen, en de geheele tafel wederom op nieuw moest gedekt worden:
nogtans is de visch in de ketel, en de gasten zouden vast aan tafel kunnen gaan
zitten.
Daarop werden de Heeren verzocht naar de zaal te gaan.
Was ik verwonderd over de kostbare meubelen die het Salet versierden, niet
minder stond ik verbaasd toen ik deze Zaal intrad, die bestemd scheen te zijn voor
de woonplaats van eenen magtigen Koning.
Echter heerschte 'er wederom dezelfde wanorde en wansmaak, en dit prachtig
vertrek was wederom zoodanig opgevuld met Pendules, een zeer groot getal Stoelen,
Canapés, en verdere kostbare meubelen van dezelfde soort, dat het eerder scheen
een magazijn te zijn van eenen Schrijnwerker, dan eene met smaak toegeruste
Zaal.
Schoon 'er slechts vier menschen aan de tasel zaten, werden 'er twee zeer groote
porseleinen Vischschotels opgebragt, waarin eenige ponden baars zich onder eene
donkere wolk van peterselie verscholen.
Men at met smaak, doch op zulk eene gulzige en onwellevende wijze, en met
zulk een gesmak, als of zij, om strijd, het geluid wilden namaken, hetgeen de baarzen
in den vroegen morgenstond, wanneer zij zich onder het groene kroos verschuilen,
gewoon zijn te laten hooren.
Hoe bevalt u het Sopbaarsje? vroeg de bevallige Mevrouw KLAVERBLAD, terwijl zij
haar glimmend mondje afveegde.
Deze vraag geeft te kennen, zeide de Heer KLAVERBLAD met eenen vollen mond
en al etende, dat mijne gemalin verlangt, dat wij hare gezondheid eens drinken.
Hierop werden de kelken tot den rand toe vol geschonken, en bijna in eenen teug,
ter eere van Mevrouw KLAVERBLAD, uitgedronken.
Door de zoogenaamde Sopbaars weg te dragen, werd 'er plaats gemaakt voor
drie groote Sausbaarzen, die den rang van Kabeljaauwen hadden kunnen bekleeden;
alsmede voor twee groote opgevulde schotels met Aardappelen, tusschen welke
twee vervaarlijke sauskommen werden geplant.
Ondertusschen sprak men over verschillende onderwerpen; de Heer RLAVERBLAD
sprak over een Proces, dat hij uitstaan-
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de had met zijnen ouden Patroon, en prees bij die gelegenheid zijnen Advocaat ten
sterkste; de Heer CARÓLUS LODÓVICUS JUSTINIANUS, zeide hij met eene donderende
stem, is een honnet Avekaat, en de eenigste regtvaardige man, dien ik onder dat
slag van volk heb leeren kennen; hij heeft een gecultificeerd verstand, hij is knap
in zijn fak, en een ferm man in de studie van de Regten; daarenboven spreekt hij
zijn Latijn zoo vlug en gezwind als een Socrátes.
Dat is het eerst in mijn leven, zeide de Heer ZWANENVOET, dat ik een Advocaat
om zijne regtvaardigheid hoor prijzen, en als dat waarachtig zoo is, dan is hij een
wonder van zijnen tijd, en dan zoude ik hem op Stads kosten laten onderhouden,
en aan alle vreemdelingen op de kermis vertoonen, ja zelfs hem, na zijnen dood,
doen opzetten, en op de snijkamer voor geld laten kijken.
Wel mijn Heer ZWANENVOET! zeide Mevrouw KLAVERBLAD, nu ralleert gij, geloof
ik, een beetje; dat zou ook wel eene comiete belooning zijn voor zijne eerlijkheid;
daar zou hij waarlijk wel geseneerd zitten, ik ten minste zou 'er geen senie in hebben,
ja ik zou in dubo staan, of ik dat zou moeten beschouwen voor een afgrond, dan
voor een honeur.
Dit gesprek werd afgebroken, nadien de gulle Mevrouw KLAVERBLAD de beleefdheid
had van haren buurman nog een groot gedeelte van eene groote baars op zijn bord
te werpen; en hoe zeer de Heer PATERBORN, bij al wat dierbaar was, zwoer, dat hij
in geen drie dagen in staat was dien visch af te kluiven, moest hij zich echter aan
het bevel van zijne vriendin onderwerpen; ja zij voegde 'er nog bij, dat hij ook nog
een holletje moest openhouden voor een kostetelijken kalfskop, dien zij espres van
Amsterdam had laten komen om hare gasten eens fris te regeleren.
Zoodra de baars met derzelver gevolg was weggedragen, kwam 'er een kalfskop
te voorschijn, die den onversaagdsten vraat schrik aan kon jagen: aan de andere
zijde werd een stuk van eene gerookte rib, die ten minste dertig ponden woog,
geplaatst, en in het midden een schotel met zeven hoenderen, terwijl een douzijn
schoteltjes met groenten en gebak den trein sloten.
Hierop stond de Heer KLAVERBLAD op, stopte zijn servet met een punt door een
knoopsgat, stroopte de mouwen van zijn' rok hoog op, en, na het groote mes, even
als een slagter, eenige malen tegen een ander mes geslepen te hebben, deed hij
eenen geduchten aanval op het kalf, en sneed het, al zwoegende en zwetende, in
duizend stukken.
Daarna wandelde hij, na zijn mes wederom te hebben gewet, zijne mouwen nog
hooger opgestroopt, en het zweet
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van zijn voorhoofd afgeveegd te hebben, naar de gerookte ribbe, waarvan hij al
mede een groot gedeelte afsneed.
Men moest, nadat dit verrigt was, wederom eten, of men wilde of niet, en telkens
groote en tot aan den rand toe gevulde glazen uitdrinken, waarin de huisvrouw
moedig voorging, die zich, van tijd tot tijd, beroemde, dat zij sterken drank en wijn
als water kon drinken, en dat zij, voor eenige weken, het geluk gehad had, twee
Hoesaren Ossecieren, die bij haar ingebiliëtteerd waren, van den stoel te drinken.
Toen men niet meer wilde, of liever, konde eten, beval zij met eene mannelijke
stem, dat het Nadesert zoude opgebragt worden.
Dit verdiende mede opmerking; eensdeels wegens het zeer groet aantal van
schoteitjes, en aan den anderen kant wegens het groot getal van Appelen en Peren,
welke met kunst, als eene Egyptische Piramide, waren opeengestapeld.
Dat is mijn fak, zeide de Heer KLAVERBLAD, op de vruchten wijzende, die voor hem
stonden; ik ben als razend gek naar Pooremadamme peren en Pooren Sinjoreperen;
mijn vrouwtje daarentegen houdt meer van Millioenen, vooral als zij zoo geel zijn
als safferaan, en met groote karrabonkels rijkelijk voorzien; maar ik gun haar de
pret. - Als ik wat moet eten (zeide Mevrouw) ben ik nog al gesteld op Bellefleuren,
of Sint Cermijnen, of Pippelendooren, of Princessen Noobelen, excetera, excetera;
ouder die mits echter, dat ik de koude zoo wat met een Lakkeurtje kan verdrijven,
anders kwellen mij de winden, daar ik met premissie, en onder ons gezegd en
gebleven, altoos copieus mede te worstelen heb.
Maar apperopo! van vruchten gesproken, dus ging zij voort, terwijl zij een snuisje
nam, en, al snuivende, met haar beminnelijk neusje een geluid maakte, als of zij
pianissimo op een schuiftrompet blies: ik heb uit de Krant gezien, dat de tuin van
den Appeteker GROOTENBROEK, die met de zuster van enzen Suresijn getrouwd is,
verkocht is, om daarmede de Fokshal te vergrooten; ik wenschte wel om honderd
Dikketons, dat wij hem gekocht hadden, dan hadden wij de Liluminatie altoos voor
niet kunnen zien, en dan hadden wij ook al het volk van de Fokshal dagelijks voor
ons phiselemie.
Om het Muziek geef ik geen oortje; ik hoor de Weeskinderen liever Salmen zingen,
dan al dat gekras van die speellui. - Ja! de Weeskinderen zingen eerst verrukkelijk!
een mensch zijn hart verdaagt, vooral als zij zoo van de lage Mi tot de hooge Ut
opklimmen, of van de hooge Ci tot de lage Ut wederom afdalen, zoo als zij wel eens
doen, en zoo als ik het in mijne jeugd plag te kennen: - maar om weder op den tuin
te komen: het is mijn mans schuld, die stond te
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stijf op zijn stuk, hij moest aan zijnen kant ook iets gelaxeerd hebben, toen de
Appeteker van zijnen kant honderd dikkaten laxeerde.’
Nadat de Heer KLAVERBLAD met veel deftigheid zijne beminnelijke Egade had
trachten te beduiden, dat de Tuin te groot, te duur verkocht, en te ver afgelegen
was, en zij dus dagelijks afgesatigeerd zou geweest zijn, dewijl men 'er met geen
koetsen kon komen, hervat Mevrouw het woord: ‘Voor eerst is mijn hoofdpijn veel
minder, sedert dat de Cappetein van den Uitlegger mij aangerecommandeerd heeft,
dat ik dagelijks mijn hoofd met Olij de Colonje zoude wasschen; ten andere zijn 'er
nog Kipersols in de wereld, als de zon schijnt, en Perreplus, als het regent.
Daarenboven vind ik, dat, als men rijkelijk geld bezit, men als dan op een duizend
goudgulden meer of min niet moet zien; het is goed voor menschen, die verobligeerd
zijn het op een stuivertje uit te cijferen, maar voor ons is zulks immers maar een
peulschilletje.
Maar apperopo! dus viel de Heer KLAVERBLAD zijne echtgenoote in de reden, weet
gij wel, JACOMYNTJE! dat de zwager van mijn' koetsier, die loodgieters knecht, die
hier zoo dikwijls gewerkt heeft, zoo ongelukkig uit de goot gevallen is, en dat hij zoo
dood als een pier naar huis is gedragen?
Dit verhaal verwekte in het begin veel aandoening, te meer, dewijl hij eene
ongelukkige vrouw met zes kinderen naliet. - Toevallig, terwijl men nog over dat
ongeluk sprak, liet die ongelukkige weduwe zich aandienen; men liet haar binnen
komen: de droefheid belette haar, in het eerst, te spreken; eindelijk bad zij met eene
bevende stem, dat de Heer KLAVERBLAD, die zij wist dat een rijk man was, haar
eenige gulden zoude leenen, om haren man te kunnen laten begraven...... Meer
was die beklagenswaardige weduwe, die een zuigend kind aan de borst had, en
die men duidelijk zien konde dat niet gewoon was dusdanig een verzoek te doen,
niet in staat om uit te spreken; doch de Heer en Mevrouw KLAVERBLAD namen zulks
zeer kwalijk, en vonden hare handelwijze ten uiterste onbeschaamd en asserant:
wel, lieve mensch! dus hefte Mevrouw KLAVERBLAD aan, terwijl zij hare twee handen
in hare heupen zettede: dan was het lot van rijke lieden, waaronder wij, God dank,
met regt gerekend kunnen worden, wel ongelukkig, zoo zij alle povere en
calemeteuse menschen moesten helpen, en aan iedereen aalmoezen uitdeelen;
dan zou het 'er voor ons op het laatst wel beginnen uit te zien; en waarmede zouden
wij dan eindelijk zelven ons fesoen ophouden?
Ach! lieve Mevrouw! antwoordde de weduwe, terwijl zij hare tranen afveegde; 'er
zijn zoo weinige menschen, aan welken zoo groot een ongeluk te beurt valt, als mij
gisteren is overgekomen; zulke ongelukkige weduwen, als ik ben, zullen
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u misschien nimmer kunnen lastig vallen; ik smeek u, om Godswil, die ulieden zoo
gezegend heeft, dat gij mij slechts voor eenige dagen tien gulden leent; ik zal
intusschen de kleederen van mijn man laten verkoopen, en u het geld, zoodra ik
het zal ontvangen hebben, in dank terug geven.
Hoor, vrouw! riep de Heer KLAVERBLAD met drift en met eene donderende stem
uit, daartoe zijn wij niet gezind; wij hebben een maxime, en daar gaan wij niet van
af, en die bestaat hier in, dat wij voor eerst nooit geld uitleenen, en ten tweede, dat
wij nooit aalmoezen geven, noch aan huis, noch op straat; zoo wij wat geven willen,
werpen wij zulks, als wij eens te kerk gaan, in het zakje, en hiermede (op eene
onbarmhartige wijze naar de deur wijzende) kunt gij opstappen.
De weduwe verbleekte; een vloed van tranen rolde langs hare wangen tot op het
hoofd van haren zuigeling, die aan haren boezem lag: het beminnelijk kind keek
zijne moeder lagchend aan, even als of het hare droefheid zag, en haar wilde
vertroosten.
Dit gezigt trof Mevrouw KLAVERBLAD; zij riep de weduwe terug: kom aan! zeide
zij, met eene vertooning van heldhaftige milddadigheid, ik zal voor u eene kalekte
doen: daarop nam zij een bord, waarop zij een dubbeltje wierp: dit voorbeeld werd
door haren echtgenoot en den Heer ZWANENVOET gevolgd; doch de Heer PATERBORN
weigerde volstrekt iets te geven; hij zeide, dat hij, van zijne eerste jeugd af aan,
niemand had lastig gevallen of om eenig geld aangesproken, dat hij door grooten
arbeid en zorgen zijn geld bijeen had gebragt, dat hij dus ook van zijnen kant het
zelfde kon vorderen, en door niemand begeerde aangesproken te worden.
Ik hoorde den knecht binnen 's monds eenen verschrikkelijken vloek uitspreken,
en zag, dat hij dien ongevoeligen gierigaard met vergramde en verachtelijke blikken
aanzag; daarop tastte hij in zijn zak, en gaf haar heimelijk een schelling.
Na het vertrek der weduwe ontstond 'er eene diepe stilte, die eenige minuten
duurde; alle de aangezigten stonden ontevreden, uitgezonderd dat van den braven
knecht, die gevoel scheen te hebben, dat hij die verachtelijke en ongevoelige
menschen, die alles over hadden voor uiterlijke pracht, of voor hun gehemelte, in
edelmoedigheid en in teerhartigheid verre overtrof.
Deze stilte werd afgebroken door de aankomst van eenen Heer, die zich deed
aanmelden.
Het zal de Juwelier zijn, JACOB! doe de Porte brisédeur maar eens open, en laat
hem binnen komen.
Hierop kwam de Juwelier GLINSTER, met den grootsten eerbied, en met herhaalde
buigingen, binnen; hij zeide, dat hij nu den schoonsten juweelen ring bij zich had,
die 'er ooit in
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Retterdam was gedragen, en dat Mevrouw de Weduwe van den oud-Burgemeester
STATIG denzelven volstrekt begeerde te koopen, doch daarin te dezer tijd werd
verhinderd uit gebrek aan Contanten.
Neen, Heer GLINSTER! zeide de Heer KLAVERBLAD, daar ontbreekt het ons, Gode
zij gedankt en geloofd! nog niet aan; en als wij konden overeenkomen, zoude ik
denzelven, voor eene verjaring aan mijn lieve JACOMYNTJE, wel willen koopen, al
was het maar espres, dat ik meer kan doen dan een Burgemeesters Vrouw: dat
denkbeeld kittelt mij.
Mevrouw KLAVERBLAD was verrukt door dit gezegde; zij vloog op, waggelde met
drift naar haren man toe, en kuste denzelven herhaalde reizen, dat het door de zaal
klonk. Na een kort beraad, en na den ring eenige reizen van alle kanten op de mouw
van zijn' rok te hebben afgeveegd en bezigtigd, kocht de Heer KLAVERBLAD denzelven
voor tweeduizend en zevenhonderd gulden, en telde het geld, terwijl hij een klein
doccumentje van een quitantietje vroeg, ten deele in Coupons, ten deele in
Contanten, zoo vrolijk toe, als of hij den ring tot een gescheuk had ontvangen.’

Amelia Fabricius, of Delft door buskruid verwoest; Treurspel, door
A. Loosjes, pz. Te Haarlem, bij den Schrijver. 1807. In gr. 8vo. 62
Bl.
Het ongeluk van Leiden gaf aanleiding tot dit Tooneelstuk; dan, behalve andere
zwarigheden, veranderde de Dichter vooral daarom zijn plan, omdat hij het ten
tooneele voeren van nog levende personen, al ware 't dan onder verzierde namen,
o

ongeraden vond. Hij koos daarom het gelijksoortig geval te Delft, A . 1654, tot zijn
onderwerp; het omkomen van den schilder FABRICIUS, en het nog levend gered
worden van zijn kind, deed hem de hoofdrol geven aan deszelfs echtgenoote. Voor
eene en andere afwijking van de geschiedenis, welke de Dichter in de Voorrede
aanstipt, zal hij gereedelijk verschooning vinden; en de Raadpensionaris JOHAN DE
WITT, daar hij het ongelukkig Delft ter hulpe snelt, geeft in dit stuk het Vaderlandsch
hart voorzeker aandoenlijke herinnering. Overigens, hoezeer ook dit Treurspel, over
't geheel, het vernuft en de talenten van den Heere LOOSJES eere doet, hebben wij
echter onze bedenkingen. Tegen het werktuiglijke der kunst is wel niet gezondigd;
dan, immers vooral bij het eerste Bedrijf, is het, in ons oog, geheel onnatuurlijk, dat
men bij zulk een ijsselijk ongeval meer praat en declameert, dan wel handelt; dat
men met het geven van berigt aan Hollands Staten zoo sammelt, en den Predikant
TIGURINUS eerst
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oculaire inspectie liet nemen, en daarvan een vrij omslachtig raport doen; en
daarenboven nog denken kan om elkander' min of meer verschooning te verzoeken
over het niet maken van pligtpleging of complimenten. De uit het puin opgedolvene
en stervende FABRICIUS is, voor een zoo zwaar gekwetst man, ook al te woordenrijk.
In één woord, meer gewoel, verwarring in den eersten oogenblik, daarna en al
aanstonds maatregelen en uitvoering op het oogenblik, zouden ons hier natuurlijker
zijn voorgekomen; het moest op het Tooneel hier zoo gaan als het indedaad bij het
ongeluk te Leiden ging. Wij vonden echter meer dan eenen schoonen trek.
‘Wat zie ik, Kindren? ach! geen bliksem treft verwoeder,
Dan 't zien van kindren voor een kinderlooze moeder....’

doet in den mond van AMELIA eene aandoenlijke werking.
Misschien is het stuk met wat te veel overhaasting bewerkt, te spoedig althans
aan het licht gebragt: Treurspelen willen bij den maker wel eens overwinteren.

Voyage en Zelande, Flandre et Brabant, fait dans les mois de Juillet
et d'Aout 1806. Amst. chez G. Dufour. 1807. In 8vo. 55 pag.
Een soort van voorberigt zegt ons, dat dit boekje geenszins voor een uur van
uitspanning, maar eeniglijk tot een wegwijzer is ingerigt; het geeft toch nog iets
meer, hier en daar namelijk eene aanwijzing van eene of andere merkwaardigheid,
voorts melding van herbergen, waaronder ook enkele van plaatsen door dezen
Reiziger niet bezocht. Het reisje gaat van Amsteldam, op Haarlem enz. tot de
Buitensluis; van daar door het land van Over-Flakké naar de Zeeawsche Eilanden,
Zierikzee, Noordbeveland, Walcheren, Goes, Tholen, en zoo over Bergen op Zoom
naar Antwerpen; geheel de gewone route; dan door het land van Waas op Gent,
Ryssel, Doornik, Leuze, Ath, Enghien, Halle, tot Brussel; terug met de Diligence
over Mechelen weder op Antwerpen, en zoo met den gewonen postwagen op Gouda
en met de jaagschuit op Amsteldam. Wil men het reisje doen, men kan het boekje
in den zak steken, het is juist geen groot bezwaar; maar het behoeft toch niet; men
vrage maar iederen avond in zijne herberg, en komt voorzeker, ook zonder dezen
wegwijzer, te regt; en de vriendelijke Kastelein zal gaarne het zoo gewone
merkwaardige op iedere plaats wel willen aanwijzen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Aanmerkingen over de Verhandeling van den Eerw. Heer A.
Bruining, enz. Medegedeeld in een Brief aan zijn Eerw., door J.
van Assen, Predikant bij de Hervormden te Harlingen. Te
Leeuwarden, bij J.W. Brouwer. 1807. In gr. 8vo. 36 Bl.
Brief aan den Hoogleeraar J.A. Lotze, en Antwoord op het Libel,
o
geplaatst in de Hedend. Vaderl. Bibliotheek voor 1807. N . 3. Door
A. Bruining, Predikant te Pietersbierum. Te Franeker, bij D. Romar.
In gr. 8vo. 16 Bl.
Leerrede over Rom. V:11. uitgesproken 1 Maart 1807, door J.A.
Lotze, Theol. Doct. et Prof. en Akademieprediker aan de
Hoogeschool te Franeker. Benevens een Naschrift over
bovengemelden Brief. Te Leeuwarden, bij J.W. Brouwer. In gr. 8vo.
52 Bl.
't Was wel te voorzien, dat de onlangs uitgegevene Verhandeling van den Predikant
A. BRUINING over de Leer der Verzoening met God naar den Bijbel, waarvan wij niet
(*)
lang daarna eenig verslag gedaan hebben , op nienw twist zou doen ontstaan over
de verklaring van een leerstuk, dat, hoe duidelijk het anders in de Heilige Schrift
schijnt voorgedragen te zijn, nogthans door vele Christenen tegengesproken, en
door hun, die 't aannemen, nog steeds op verschillende wijze uitgelegd wordt. De
verbintenis van den Schrijver aan het Kerkgenootschap der Hervormden, bij welken
hij 't Leeraarambt waarneemt, en de vrij algemeene overtuiging van 't gewigt der
Leere, tegen welke hij zich openlijk en onbewimpeld heeft durven verzetten, deed
inzonderheid van dien kant veel tegenstand verwachten.

(*)

Zie boven, bl. 143.
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Wij willen onzen Lezeren van de voornaamste schtisten, die ons daaromtrent zijn
bekend geworden, en nog vervolgends mogten voorkomen, een kort bericht
mededeelen.
N. 1. De Harlingsche Predikant VAN ASSEN, dien wij hier als een welmeenend
man, en warm voorstander van 't algemeen aangenomen begrip, omtrent het
voornaam doel van den dood van Jesus Christus, leeren kennen, heeft geene
wederlegging der Verhandeling van zijnen Medebroeder willen schrijven, omdat
(*)
deze, zijns oordeels, in de bekroonde Verhandeling van den Eerw. HARMSEN , reeds
voorhanden is. Hij schijnt alleen, door het vervaardigen en in 't licht geven van dezen
Brief, den toeleg gehad te hebben, om de onrechtzinnigheid, waartoe zijn
Ambtsbroeder, zijns oordeels, is vervallen, meer algemeen bekend te doen worden,
en alzoo het gezag der Kerkelijke Wetten daartegen in te roepen. Zijne Aanmerkingen
behelzen voornamelijk eene vergelijking van de bijzondere stellingen van BRUINING
met den Catechismus der Poolsche Gemeenten, eerst door JOHANNES CRELLIUS
uitgegeven, en vervolgends overgezien en meer dan de helft vermeerderd door
(†)
JONAS SCHLICHTING, gedrukt te Vrijburg 1667 , om daaruit te doen zien, dat dezelven
in den geest der leerwijze van SOCINUS ingekleed zijn, en nog verder, dan de
gevoelens van dien aanhang, van de Leer der Hervormden en alle overige
Protestanten afwijken. Dat BRUINING zelfs SOCINUS voorbijstreeft, meent hij hieruit
te blijken, omdat door hem wordt ontkend, dat de zoenofferen bij de Israëlieten
afschaduwende voorbeelden van 't volmaaktere zoenoffer van Jesus Christus
geweest zijn, en dat de zonden oorzaak geweest zijn van Jesus doed, en omdat
het geloof in zijnen dood door hem alleen beschouwd wordt in deszelfs invloed op
het zedelijk gedrag, dien hij aandringt met redenen, ontleend van Gods liefde. Hier
en daar slechts heeft de Eerw. VAN ASSEN iets, tot wederlegging van de denkbeelden
van zijnen Medebroeder, op zijne wijze ingevoegd: waaruit men

(*)
(†)

Zie daarvan ons verslag, boven, Lett. bl. 333.
Dat dit slechts eene Overzetting is van den oorspronkelijk Latijnschen Racowschen
Catechismus, had wel mogen gemeld zijn. (Rec.)
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zich geene groote gedachten van 's mans godgeleerde kennis kan vormen. Op de
aanprijzing der Verhandeling van den Heer HARMSEN komt hij telkens terug, even
als of 'er niets anders van belang over deze stot was geschreven, en nu althans,
na derzelver uitgave, de zaak voor uitgemaakt moest gehouden worden.
Ondertusschen verwart hij, in meer dan een opzicht, de hoofdstelling, waaromtrent
de meeste Protestanten zamenstemmen, met bijzaken, waaromtrent verschillend
gedacht wordt, en toont in de Bijbeluitlegging nog geheel achterlijk te wezen. Waartoe
ook dit geheele geschrijf? Tot teregtbrenging van zijnen, zoo hij meent, grossijk
dwalenden Broeder, is hetzelve althans geenzins geschikt. Of men moest zich
zoodanig gevolg van de opeenstapeling van allerhestigste beschuldigingen en
verwijtingen voorstellen!
N. 2. De Predikant BRUINING schijnt, bij het vervaardigen van dit stukje, van den
bovengemelden Brief nog geene kennis gedragen, of 't anders beneden zich
gerekend te hebben, 'er op te antwoorden. Hij verzet zich alleen tegen de Recensie
zijner Verhandeling, in de Hedend. Vaderl. Bibliotheek, en, bij die gelegenheid, ook
tegen den Hoogleeraar LOTZE. Hij wil dezen, die als Schrijver van Recensien, over
de werken der Hoogleeraren GREVE, REGENBOGEN, HESSELINK, bekend staat, daarom
wel niet gehouden hebben voor den Schrijver van deze Recensie, maar vindt echter,
in overeenkomst van tijd, en oogmerk der Recensie, met de beschuldiging, door
den Heer LOTZE tegen hem ingebragt genoegzame reden, om een brief aan
denzelven vóór zijne aanmerkingen tegen den genoemden Recensent te plaatzen.
Men had hem, namelijk, onderricht, dat de Hoogleeraar, in eene onlangs voor de
Gemeente te Franeker gehouden Leerreden, had beweerd, dat de weggaande bok,
op den grooten verzoendag, eertijds, de zonden des volks droeg niet alleen, maar
ook, als zoodanig, diende tot een voorbeeld van Jesus verzoenenden dood, en bij
die gelegenheid zou gezegd hebben, dat deze waarheid ontkend, en, op dien grond,
de leer der verzoening door Jesus bloed geloochend wierd, zelfs onlangs door een
Leeraar van de Hervormde Kerk, doch welke door den Groninger Hoogleeraar
MUNTINGHE grondig was wederlegd geworden. Daar men het nu, in het algemeen,
daarvoor hield, dat zijn persoon, en zijne Ver-
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handeling over de leer der verzoening met God naar den Bijbel, was bedoeld, en
dat dit gezegde alzoo eene beschuldiging van onrechtzinnigheid tegen hem was,
kon hij, behoudens de zorg voor zijnen goeden naam en achting, niet stilzwijgen.
Hij wil van geene onrechtzinnigheid verdacht worden, verklaart nergens ontkend te
hebben, dat die weggaande bok de zonden des volks droeg, en zegt, het hierin met
den Heer LOTZE eens te zijn. Dit alleen zou hij ontkend hebben, dat die bok, als
zoodanig, tot een voorbeeld van Jesus toekomenden dood gediend hebbe, en kan
niet zien, hoe daaruit volge, dat hij de leer der verzoening loochent, zoo als hem
door den Hoogleeraar was aangetijgd. Hij verlangt deswegens, dat deze zijne
beschuldigingen en verdere gezegden, ten dien opzichte, zal bewijzen.
In de Aanmerkingen, tegen den Recensent in de Vaderlandsche Bibliotheek, zegt
hij, dat deze, hoe buitengewoon omslachtig anders die Recensie zijn moge, den
inhoud zijner Verhandeling noch juist, noch oordeelkundig heeft opgegeven, en
meent te kunnen bewijzen, dat zijn gevoelen duidelijk noch volledig is voorgesteld,
en dat de bedenkingen, daartegen geöpperd, geen steek houden. En nu verklaart
hij zich dan ook, over sommige bijzonderheden, eenigzins nader. Hij maakt geen
zwaarigheid, om niet alleen, naar de Schrift, te zeggen, Jesus gaf zich over voor
onze zonden, voor ons enz. maar ook, met velen der voornaamste Godgeleerden
van 't Hervormde Kerkgenootschap, te zeggen, Jesus leed en stierf in onze plaats,
hij droeg de straf der zonden voor ons; en zelfs, op schoolschen trant, doch volgends
de Schrift, te leeren, dat Jesus, door zijne gehoorzaamheid tot den dood, zijns
Vaders raad volbragt, zijnen Vader volkomenlijk heeft voldaan, en daardoor zijnen
Vader verheerlijkt, Gods deugden in het helderste daglicht heeft gesteld. Hij wil dan
nu schijnen van de rechtzinnige Leer niet zoo wijd meer te verschillen, en zegt,
‘deze zelve zaken zal een oplettend lezer, wel niet LETTERLIJK, maar echter ZAKELIJK,
in onze Verhandeling mede kunnen aantreffen.’ De Rec. had beweerd, dat BRUINING
het ondergeschikte naaste, en het einddoel van Jesus lijden en gehoorzaamheid
verward, en niet behoorlijk onderscheiden heeft. Ook dit ontkent hij, in deze zijne
verantwoording, zich beroepende op bl. 55, 67 en 51 zijner Verhandeling. 't Verschil
zal alleen hierin gelegen zijn,
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dat hij 't ondergeschikte naaste doel het naaste, het einddoel aan het einde plaatst.
De wijze, waarop de Heer BRUINING dit bl. 15-17 uitlegt, is ons niet regt helder. Zoo
wij zijne meening wel vatten, dan verschilt bij van den Rec. en de meeste
Godgeleerden, niet alleen in de rangschikking der verschillende doeleinden van 's
Heilands lijden en gehoorzaamheid, maar ook hierin, dat bij hem einddoel is, 't geen
zij voor ondergeschikt doel houden.
Hoe het daarmede zij, de schrijswijze van den Heer BRUINING geeft ons geene
groote gedachten van 's mans bevoegdheid, om zich zoo stout en fier in 't strijdperk
te begeven, en de geheele Nederlandsche Kerk in het harnas te jagen.
N. 3. Deze Leerreden was reeds voor de pers gereed, en de Voorrede geschreven,
toen de Hoogleeraar LOTZE vernam, dat eerstdaags iets tegen zijne Leerreden zou
uitgegeven worden. En nu werkelijk, uit naam en op last van den Schrijver, den Brief
van Do. BRUINING, aan hem geschreven, ontvangen hebbende, verantwoordt hij zich
daarop, in een Naschrift, waarvan wij eerst iets willen zeggen. Hij verwondert zich,
aangevallen te worden, op losse, onwaare praatjes over zijne Leerreden, ontkent
rondelijk, dat gene gezegd te hebben, 't welk men den Heer BRUINING van zijne
Leerreden had bericht, en beklaagt zich over de tergende, hatelijke en schimpende
schrijswijze, waarmede deze hem heeft aangevallen. Met opzicht tot de Recensie,
in de Vaderlandsche Bibliotheek, beroept hij zich op M. DE BRUYN, die zal kunnen
getuigen, dat hij nimmer een letter in dat Maandwerk heeft geschreven, en geeft te
kennen, over de Verhandeling van den Heer BRUINING eenigzins anders, dan die
Recensent, te denken. Hij verklaart dezelve geene opzettelijke beöordeeling waardig
te keuren, en als beneden alle kritiek te beschouwen, is het ook daarin niet met den
Rec. eens, om des Leeraars Vader, aan wien deze zijne Verhandeling opgedragen
had, te vergen, zich over den inhoud te verklaren, en meent eindelijk 't welmeenend
oogmerk, dat men aan den Heer BRUINING, in het genoemde Maandwerk, niet had
willen ontzeggen, te moeten in twijfel trekken. Zulke hatelijke oordeelvellingen over
oogmerken en bedoelingen doen niets ter zake, en verwijderen doorgaans twistende
partijen, door verbittering der gemoederen, verder van elkanderen.
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En nu zegt de Hoogleeraar vervolgends, dat hij, geplaatst aan eene Academie,
welke tot dus verre geene verandering in hare grondwetten ondergaan heeft, en
welker Theologische Faculteit, in gevolge van deze, is ingericht, om Leeraren voor
den dienst der Hervormde Gemeenten te bereiden, de belijdenis der Hervormden,
met ernst en bescheidenheid, openlijk wil voorstaan, dat hij zich daartoe verplicht
rekent, en dat hem niemand deze vrijheid kan betwisten. En nu scheen dan ook 't
belang der Academie van hem te vorderen, om eene der gewigtigste leerstellingen,
door een naburig Leeraar onlangs openlijk tegengesproken, eens opzetlijk voor de
Gemeente op te helderen en te bevestigen, Zekerlijk heeft hij niet geschroomd voor
de gevolgen, die van zoodanigen stap ligt waren vooruit te zien. Hij is nu in den twist
gemengd, en zal vervolgends moeten zien, hoe hij 'er uit rake.
De Leerreden zelve, over de woorden van Paulus, En niet alleen (dit), maar wij
roemen ook in God, door onzen Heere Jesus Christus, door wien wij nu de
verzoeninge gekregen hebben, ‘verschijnt,’ zegt hij, ‘zoo als ik ze neb opgesteld,
en althans hoofdzakelijk uitgesproken; nimmer trouwens binde ik mij aan de woorden
van mijn opstel.’ Zoo uitvoerig zal dezelve denkelijk wel niet uitgesproken zijn, als
dezelve nu aan 't licht komt. Dat 'er evenwel, in 't uitspreken, ook wel eens iets meer
gezegd is, dan men in 't gedrukte opstel leest, blijkt uit des Hoogleeraars eigene
bekentenis, bl. 17, daar hij, in eene bijgevoegde Aanteekening, zegt: Hier ter plaatze
was het, dat ik letterlijk het volgende zeide: ‘en nog onlangs is ze met geen ander
oogmerk door eenen Hervormden Leeraar bestreden, maar ook onlangs is ze bondig
gestaafd door den braven en kundigen Hoogleeraar MUNTINGHE.’ En dit gezegde
was dan ook den bedoelden Predikant van Pietersbierum getrouwelijk overgebragt.
Om nog iets van den inhoud dezer Leerreden te zeggen: na eene korte
omschrijving van den zin der tekstwoorden, tracht de Heer LOTZE eerst het waare
denkbeeld der verzoeninge des zondaars met God in het licht te stellen, en daarna
ontvouwt hij de redenen, die wij hebben, om ons over die schikking van God te
verheugen, dat hij ons zondaars door den dood van Christus met zich verzoend
heeft. Ter bepaling van het Bijbelsch
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denkbeeld, van de verzoening der wereld met God, waarmede hij zich voornamelijk
bezig houdt, beroept hij zich op het taalgebruik van 't gemeene leven, volgends welk
't denkbeeld van verzoening de herstelling van onderlingen vrede en vriendschap
bevat, en op de verwisseling der bewoordingen, rechtvaardigen en verzoenen,
waaruit ontegenzeggelijk zal blijken, dat de oneigenlijke uitdrukking van verzoening
beduidt, bevrijd of ontheven te worden van de straf, niet meer van God als zondaars,
als vijanden, maar als vrienden behandeld te worden. Wordt dit nu gezegd geschied
te zijn door den dood van Christus, dat wil zeggen, dat Christus 'er de oorzaak van
is, en wordt elders dus verklaard, dat hij onschuldig voor schuldigen gestorven is,
dat is voor hunne misdaden; hebbende hij dus, door den dood te ondergaan, de
straf voor hunne zonden gedragen, opdat zij zouden vrijraken. Hierbij komt dan
verder de vergelijking van Christus dood bij een offer, en verscheidene gezegden
daaromtrent, allen ontleend van den offerdienst, te berde. 't Verwondert ons
eenigzins, dat de Hoogleeraar zich met het opgeven der gewoone, in alle leerboeken
voorhanden zijnde, bewijzen vergenoegd, en althans geene melding heeft gemaakt
van eene bedenking, waardoor sommigen oordeelen dezen geheelen bewijstrant
gemakkelijk te kunnen ontzenuwen; dat, namelijk, Jesus en de Apostelen zich wel
in dier voege uitgedrukt hebben, maar dat men bij alle soortgelijke gezegden, waarop
de voorstanders van 't meest aangenomen begrip zich vooral beroepen, eene wijze
schikking der leerwijze van Jesus en de Apostelen, naar de spreekmanier en
dwaalgevoelens van hunne tijdgenoten, dient toe te geven, ten zij men hun
ongerijmde denkbeelden wil toeschrijven. Maar welligt heeft de geleerde LOTZE alles,
wat hij te zeggen had, niet in eene enkelde Leerreden willen afdoen. Indien evenwel,
vervolgends, nog meer over dit onderwerp moet getwist worden, dan ware het toch
beter, dit niet te doen in Leerredenen, die, zoo ingericht zijnde, doorgaans meer
gelijken naar schoolsche twistredenen, die 't hart onaangeroerd laten, dan naar
stichtelijke voorstellen, ter bevordering van waare levenswijsheid.
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De aanwijzing van de Godsdienstige denkwijze der
Remonstrantsche Broederschap, of de Belijdenis-rede over Efez.
I:22. verdedigd, door P. van der Breggen Paauw, Christen-Leeraar
in den Haag. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1807. In gr. 8vo.
99 Bladz.
‘Hoe verschillend kan één en hetzelfde stuk beoordeeld worden! Het is waar, dat
dit mij, als Remonstrant vooral, geenszins bevreemdt; maar steilder evenwel kunnen
geene beoordeelingen tegen elkanderen overstaan, dan die van den Letteroefenaar
en van den Letterkundigen Bibliotheek-Schrijver. - De eerste getuigt: dat ik alles,
wat ter zake te zeggen is, heb hijeen gebragt; de andere zegt: dat mijn geschrijf
onvoldoende en overbodig is. De laatste schrijft: dat hij in mijne Leerrede lage
partijzucht en verachtelijken sektengeest ontdekt; de eerste verklaart: dat ik alles
met bescheidenheid heb bijeen gebragt.’ Dit alles, hetwelk de Eerw. VAN BER
BREGGEN PAAUW, in zijne verdediging tegen de Bibliotheek van Theologische
Letterkunde van 1806. No. 5. zegt, heeft den Recensent zijner Leerrede in dit
Maandwerk, No. 13 des vorigen jaars, niet minder dan zijn Eerw. in het oog geloopen,
en zou hem ligt bewogen hebben, om zijne oordeelvelling tegen die strijdige uitspraak
te verdedigen, indien hij te bewegen ware, om als Recensent der Recensenten op
te treden. De Remonsirantsche Leeraar zelf zou, volgens zijn Voorberigt, zich die
ongunstige beoordeeling welligt niet eens hebben aangetrokken, indien de eer zijner
Broederschap daarbij onaangerand ware gebleven, aan wier verdediging vooral hij
dit breedvoerig tegenschrift heeft toegewijd. De toon, waarin hetzelve is geschreven,
is die der ernstige verontwaardiging, overeenkomstig aan de grootheid en bitterheid
der grieve van verdacht Christendom bij eenen Christen-Leeraar, en alzins voegzaam
bij de handhaving der geschondene eer van een Godsdienstig Genootschap, hetwelk
geenen anderen bijnaam dan dien van het Christelijke voor zich eigenaardig acht.
Klemmende redenen, welgestaafde bewijzen, onwedersprekelijke voorbeelden
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en uitvoerige redeneringen ter stavinge van eigene stellingen, in de gedachte
Leerrede voorkomende, met duidelijke aanwijzingen van misvatting, verdraaijing,
partijschap, onkunde en gebrekkige redenering bij den veroordeelaar dier Leerrede,
zijn de gronden en middelen van verdediging door den Leeraar gebezigd, waartegen
onze Consrater zijne krachten tot wederantwoord beproeve, in geval hem dit alles
min klemmend, min bewezen, min onwedersprekelijk, min duidelijk dan ons
voorkome, want ‘hoe verschillend kan één en hetzelfde stuk beoordeeld worden!’
Na eene korte verdediging der gegevene tekstverklaring, waarbij den Recensent
zijne taalfouten in het Nederduitsch en Grieksch beide worden aangewezen (bl. 11,
12.) tast de Leeraar terstond de eene groote hoofdzaak aan, welke hierin bestaat,
dat zijn Eerw. eenen grondregel zou aangenomen hebben van het Protestantismus,
waarbij Naturalist en Deïst zich geenszins buitengesloten zouden vinden, en welke
door zijnen Recensent op meer dan eene plaats in dier voege wordt aangedrongen,
als ware de ruimheid van dien grondregel bij de Remonstranten doelmatig, om niet
belemmerd te zijn met de Goddelijkheid der H. Schrift, maar om hare uitspraken,
even als die van elk ander boek, aan hun eigen oordeel te kunnen onderwerpen.
De Leeraar verdedigt zich wegens dien grondregel, welke was, onderzoek en
onderwerp u alleen aan uwe overtuiging, door redenen te geven, waarom hij
denzelven van VILLERS hebbe overgenomen, - door deszelfs zeer juiste beperking
aan te wijzen uit den zamenhang in zijne Leerrede, - door het voorbeeld der vrage
van TEYLERS Godgeleerd Genootschap in 1790 naar het bondigst vertoog over den
zin en de aannemelijkheid van dien zelfden grondregel, - door bewijs, dat de
Goddelijkheid der H. Schrift nooit het punt van geschil geweest is tusschen de
Roomschen en de Protestanten, en door de sterkste betuigingen van vasthouding
der Goddelijkheid van de H. Schrift, in zeer bepaalden zin, zonder hetwelk bij den
Leeraar aan geen Christendom gedacht wordt. Bij dit gedeelte der verdediging,
hetwelk zeer uitvoerig is, (van bl. 12-33) wordt des Recensents voordragt van 's
Leeraars woorden ondeugend genoemd, deszelfs eigene bepaling van het
Protestantismus getoetst en als analogisch (strijdig met de rede) verworpen, hij zelf
gesommeerd, om den Leeraar aan
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te wijzen, die in de Remonstrantsche Broederschap de Goddelijkheid der H. Schrift
met zou erkennen, en eindelijk op dit punt afgewezen met deze woorden: ‘Moest ik
bewijzen, dat de Remonstranten Christenen waren? Recensent! ik was niet
ergdenkend genoeg, om te vermeeden, dat iemand ondeugend genoeg zou zijn,
om 'er aan te twijfelen. Uw geschrijf intusschen doet mij blijken, dat gij 'er aan twijfelt.
Ja, even als of gij niet reeds genoeg meendet gezegd te hebben, om mijne ziel en
die van mijne Mederemonstranten diep te bedroeven, door ons Christelijk geloof
verdacht te maken; gij schijnt het nog noodig geoordeeld te hebben, om uwe
verdenking, hoewel op eene alleze is lage wijze, te moeten doen blijken, door, op
de volgende bladzijde van uw schrift, achter de, uit mijne Leerrede overgenomene,
woorden: de Remonstranten als Belijders des Euangeliums, twee vraagteekenen(??)
te plaatsen. - Waartoe toch deze uwe vraagteekenen? - Is dit een geestige trek
uwer scherts om uwen Lezer meer te laten gissen of nadenken, den gij schrijft?
Doch zulk eene scherts betaamde geenen Leeraar, waarvoor ik u meen te mogen
houden. Of was het een veroordeelende trek van uw hart? Maar deze zoude
onchristelijk zijn. Dit wil ik niet beslissend beoordeelen: beoordeel gij zelf het
oogmerk, waarmede gij dit ter neder steldet. Dat God en uw geweten alhier uwe
regters zijn! - Intusschen wete mijn Beoordeelaar, dat, gelijk ik het, wanneer ik
daaraan al gedacht mogt hebben, ongepast zou geoordeeld hebben, in eene
Belijdenis-rede, ter aanwijzing van de Godsdienstige denkwijze eener Christelijke
Gezindte, derzelver geloof in den grondslag des Christendoms, in het breede, te
betoogen, ik het, hier ter plaatse, beneden mij oordeel, mijn Christelijk geloof aan
te dringen; en dat ik het, boven al, beneden de waardigheid der Remonstrantsche
Broederschap reken, van derzelver geloof te dien opzigte, een enkel woord ter neder
te stellen.’
De andere hoofdzaak, op welke zich de Leeraar verdedigt, betreft zijne verzekering
van de onmogelijkheid, om eene juiste opgave te doen van de gevoelens der
Remonstranten, en zijne algemeene opgaaf echter van die waarheden, aan wier
geloof bij hun niet mag worden getwijfeld. In dit gedeelte wordt de aard van het
Remonstran-
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tismus naauwkeurig ontwikkeld, en daaruit de regtmatigheid der gedane voordragt
aangewezen, maar ook de Recensent lijnregt tegengesproken, daar hij beweerd
had, dat den Leeraren der Remonstranten geenszins dezelfde vrijheid der bijzondere
Leden hunner Gemeenten zou mogen gebeuren, en zich beroepen had op hetgeen
den Leeraar der vereenigde Gemeente van Remonstranten en Doopsgezinden
onder den naam van de Christelijke te Dokkum was voorgeschreven geworden ten
aanzien der doopbediening aan kinderen en bejaarden. Na de voorbeelden
aangehaald te hebben van den Hoogleeraar J. KONYNENBURG, die in den voorleden
jare aan drie van zijne kinderen den doop der bejaarden openlijk in de
Remonstrantsche Kerk te Amsterdam, tot zeer groote stichting der Remonstrantsche
Gemeente, heeft toegediend, en van den Leeraar W. GOEDE te Rotterdam, die zijne
kinderen niet in de kindsheid heeft gedoopt of laten doopen, - welke voorbeelden
dezelfde vrijheid der Leeraren als die der bijzondere Leden bij de Remonstranten
in schitterend licht stellen, - deelt de Leeraar de punten zelve der vereeniging te
Dokkum mede, ten blijke van zijns Recensents onkunde of kwade trouw. Zij zijn
dezen: ‘De vereenigde Gemeente zal geen' anderen naam dragen, dan die(n) van
Christelijke. - Het hoofddoel der Gemeente moet zijn aansporing tot en bevordering
van deugdbetrachting. - Te dien opzigte zal de Heilige Schrift de eenige Regel zijn
voor het geloof en leven van de Leden dezer Gemeente. - Omtrent punten van
bespiegeling, zoo verre dezelve geen' nadeeligen invloed hebben op deugd en
goede zeden, worden de gevoelens der Leden volkomen vrijgelaten, dewijl alle
bepalingen daaromtrent nadeelig zijn voor de ontwikkeling van het verstand, en een
ieder zelf voor zijne begrippen verantwoordelijk is. Hiertoe behooren ook de
onderscheidene gevoelens omtrent den Bejaarden of Kinderdoop, welks bediening
niet zal mogen geweigerd worden aan hun, die, of zelve gedoopt willen worden, of
hunne kinderen begeeren te laten doopen.’
De laatste hoofdzaak geldt het gevoelen van den Leeraar over kerkelijke
formulieren, als niet onmisbaar voor de rust der Genootschappen. Bij de verdediging
van hetzelve komt 'er de Leeraar voor uit, in zijnen Recensent eenen Doopsgezinden
ambtgenoot te vermoeden, ‘om
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dat hij het mogelijke en, volgens hem, reeds dadelijk plaats hebbende diep verval
van vele Doopsgezinde Gemeenten aanvoert met eenen nadruk, dat hij hem daarom,
al ware het - zegt hij - dat hij daarvoor ook geene andere redenen had, voor eenen
Doopsgezinden Leeraar zou meenen te mogen houden, schoon hij tevens bekenne,
dat hij nimmer van een' Doopsgezinden Leeraar zulk eene behandeling der
Remonstrantsche Broederschap noch zulk eene verdediging van formulieren
verwacht had, als waartoe de beoordeelaar van zijne Leerrede, ongetwijfeld tot
groot leedwezen van zeer vele Doopsgezinde Leeraars en Leeken, zich in staat
getoond en verledigd heeft.’ (bl. 92.)
Daar de afkeuring zoo wel den form als den inhoud dezer Leerrede had betroffen,
wordt in den loop dezer verdediging niet min krachtig beantwoord al, wat daarover
door den Recensent ongunstigs gezegd was. Zij was van overtolligheid veroordeeld
op grond eener uitweiding, welke aangewezen wordt geene uitweiding geweest te
zijn, daar zij in eene bloote aanroering had bestaan van een onderwerp, waarover
de Leeraar verklaard had niet te willen uitweiden. Zij was tevens veroordeeld als
onvoldoende, vindende men in haar weinig van hetgeen ter zake diende: nu wordt
de Recensent gesommeerd, om 'er meer van te zeggen. ‘Ik verstoute mij zelfs - zijn
des Leeraars opmerkelijke woorden - u daartoe uit naam van alle mijne Medeleeraars
bij dezen dringend uit te noodigen.’ (bl. 66.) De beschuldiging, eindelijk, van lage
partijzucht en verachtelijken sektengeest wordt, als zonder eenig bewijs of schijn
zelfs van bewijs ter neder gesteld, niet slechts afgeweerd, maar, met veel meer blijk
van grond, op den beschuldiger terug gekaatst.

Nadere Juridicque Memorie, ter verdediging van Ary Boer cum
suis, enz. Door Mr. Dirk Hoola van Nooten, Advocaat te
Schoonhoven. Te Amsterdam, bij W. Brave. 1807. In gr. 8vo. 192
Bl.
De Schoonhovensche Advocaat HOOLA VAN NOOTEN, kwalijk te vrede, zoo over
onderscheidene Recen-
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sien van zijne, in 't voorleden jaar uitgegevene, Juridicque Memorie, ter verdediging
van ARY BOER c.s., als over den Predikant J.F. BARENDS, die eenige Aanmerkingen
(*)
tegen dezelve had in 't licht gegeven , heeft niet kunnen goedvinden, om het over
en weder geschrevene aan de beöordeeling van het lezend Publiek over te laten.
Wij ontvangen van hem deze Nadere Memorie, waarin hij zijn hoog ongenoegen
over de Recensenten in de Bibliotheek van Theol. Letterkunde, de Hedend. Vaderl.
Bibliotheek, den Recensent ook der Recensenten, en ook in ons Maandwerk, op
eenen meesterachtigen toon aan den dag legt, en inzonderheid de magteloze
vervolging van den vrijgesprokenen Predikant van Giessendam en Nederhardinxveld
op nieuw met bitterheid voortzet. Zoodanig geschrift is niet geschikt om 'er een
behoorlijk uittrekzel van te geven. Die naar den inhoud begeerig is, moet het geheel
lezen. Of hij daaruit meer inlichting in deze zaak zal verkrijgen, en wel, naar 't
verlangen van den Heer HOOLA VAN NOOTEN, zijne Clienten, door deze Nadere
Memorie, gunstiger zal leeren beoordeelen, willen wij daarom niet gezegd hebben.
Zoo veel 's mans pleitgeding ons aangaat, verklaren wij, niets daarin gevonden te
hebben, dat ens gebieden zou, eenen enkelen letter van 't geschrevene terug te
nemen. Anderen mogen, zoo zij het noodig keuren, voor zich antwoorden. Niets
heeft ons meer behaagd, dan 't geen wij aan 't slot gelezen hebben: ‘Ik meene,’ zegt
de Advocaat, ‘genoeg gezegd te hebben, om mijne eerste Memorie te zuiveren van
alle die objectien, welke tegen dezelve, zoo door Ds. BARENDS, als door de
Recensenten, zijn gemaakt. Ik late het een en ander gaarne aan het oordeel van
den lezer over, en legge met die gerustheid mijne pen ter neder, dat ik ten klaarsten
heb aangetoond, dat ik in het karacter van mijne Clienten niet heb gedwaald, dat
ik, ten aanzien van sommige zaken, niet verkeerd ben geinsormeerd geweest, en
dat ik geene ongegronde defensie op mij genomen heb.’ Wie zou den Schrijver
deze rust misgunnen? Wij hopen dan ook maar, dat hij woord zal houden.

(*)

Zie ons verslag van beiden in de Alg. Vad. Letteroeff. 1806, bl. 341, 382.
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Geschiedenis des Christendoms, der Hierarchie en der Ketterij,
volgends derzelver oorsprong, uitbreiding en werking in de elf
eerste Eeuwen. Door F.J. Kutscher, Prediker te Afferden bij Hameln.
Iste Stukje. Te Nijmegen, bij J.C. Vieweg. 1806. In gr. 8vo. 64 Bl.
Die, door de uitgebreidheid der meeste voorhanden zijnde schriften, over de
Kerkelijke Geschiedenis, afgeschrikt van 't lezen, alleen een kort overzicht verlangt
van de voornaamste bijzonderheden, die 'er toe behooren, en wel in zoodanig
oogpunt geplaatst, waarin de bekwaamste en oordeelkundigste Schrijvers dezelven
hebben leeren beschouwen, dien kunnen wij dit beknopt werkje van KUTSCHER, uit
de beste werken over deze wetenschap, met goed overleg, zamengetrokken, wel
aanprijzen; en dat te meer, dewijl 't gelukkig eenen goeden Vertaler gevonden heeft,
die 't ook, door vele korte aanteekeningen, nog merkelijk verbeterd en meer bruikbaar
gemaakt heeft.
Dit Stukje bevat slechts de Eerste Afdeeling. Men vindt daarin de volgende
onderwerpen: - eene korte schets van het leven van Jesus, en van zijne Apostelen.
- Geschiedenis der eerste, door de Apostelen gestichte, Gemeenten, en derzelver
doorgestane vervolgingen. - Geschiedenis der zoogenoemde Ketters, in de twee
eerste eeuwen. - Eenige berichten omtrent de zoogenoemde Kerkvaders, en
derzelver nog voorhanden zijnde schriften. - Geschiedenis der verdere uitbreiding
van het Christendom. - Deszelfs door hunne schriften bekende vijanden. Vervolgingen. - Ontstane scheuring door de Novatianen en Donatisten. - Twist over
het Pascha. - Het van langzamerhand ingevoerd onderscheid onder de leden der
Gemeenten. - Mystiken, Asketen en Eremiten. - Oorsprong der Kerkvergaderingen.
- Verdere beschaving der Christelijke Leer, deels door den geheel veranderden
toestand van het Genootschap, deels door de ontstane Ketterijen, deels door den
invloed van eenige bijzondere vermaarde Mannen. - Dit gedeelte der Geschiedenis
loopt zoo voort tot de regering van Diokletiaan, of wel tot 't jaar 300. De Vertaler
zegt, bijaldien dit eerste wel bevalt, de twee overige, nagenoeg van gelijke grootte,
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spoedig te zullen laten volgen: waartoe wij hem gaarne aanmoedigen. Sommigen
zullen mogelijk op dit geschrijf, als veel te oppervlakkig, met minachting nederzien.
Wij zijn integendeel van begrip, dat het regt geschikt is, om den lust tot nader
onderzoek van een breedvoeriger verslag der aangesripte merkwaardigheden op
te wekken.
De Aanteekeningen van den kundigen Vertaler betreffen voornamelijk het
Aardrijkskundige, om daardoor den minkundigen Lezer- in staat te stellen, om te
kunnen weten, welke plaats men hedendaags onder die oude namen, welke hier
telkens moesten gebruikt worden, te verstaan hebbe. Kleine onnaauwkeurigheden
daaromtrent, zoo als ook in deze en gene andere Letterkundige ophelderingen,
zullen den ongeoefenden Lezer weinig schaden.

Geneeskundig Magazijn, door A. van Stipriaan Luiscius, C.G. Ontyd
en M.J. Macquelyn. IVden Deels 2de Stuk. Te Leyden, bij A. en J.
Honkoop. 1806. In gr. 8vo. Te zamen 382 Bl.
Wij verheugen ons, dat het aangekondigde Werk steeds, al is het dan ook langzaam,
wordt voortgezet, daar zulks het eenige bijna is, dat, mogen wij 'er niet bijvoegen,
ter oneere onzer Geneeskundigen, in onze moedertale over geneeskundige
onderwerpen opzettelijk handelt. Wij hopen toch niet, schoon ons dit reeds van ter
zijde is te kennen gegeven, dat de Uitgevers, door het gering vertier, eerlang zullen
genoodzaakt zijn, de uitgave te staken. Neen, daartoe is deszelfs strekking te
belangrijk, daar het vele dier zoo hoog geroemde, meest zich met bespiegeling
ophoudende, buitenlandsche Journalen overtreft, waarin wij, in meer dan een opzigt,
dien waren practischen geest missen, die in dit Magazijn zoo menigmaal schittert.
Het voor ons liggend Stuk wordt begonnen met een Rapport der Departementale
Commissie van Geneeskundig Onderzoek in Friesland, aan het Departementaal
Bestuur van voorn. Departement, inhoudende het verslag van een gedaan onderzoek
naar zekere verzweringen, welke aan de uijers der Koeijen, bij een Huisman in de
omstreek der Stad Sneek, waren waargenomen, met
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eene daarop gevolgde uitbotting van Koepokken bij die genen, welke deze Koeijen
melkten; en waarvan het besluit, na genoegzame proefnemingen, hierin bestond,
dat die verzweringen eene en dezelfde soort van pokken zijn geweest, als welke
men in Engeland waarneemt, en met welker stof men tot dus verre, in ons Vaderland
en elders, gewoon is, de inentingen te doen ter beveiliging voor de natuurlijke
Kinderziekte.
Eene waarneming van den Heer BODEL omtrent eene genezene longtering; - iets
over de Hydrops peritonaei, (waterzucht van het buikvlies) naar het Hoogduitsch
van MULLER, en met aanteekeningen van den Geneesheer G. TRESLING, te Groningen,
verrijkt; - eene bijdrage tot de nadere kennis van die soort van lammigheid, stijf heid
of onbruikbaarheid der onderste ledematen, welke door den Heer POTT beschreven
is; medegedeeld door den Geneesheer VAN STIPRIAAN LUISCIUS, te Delft, en met drie
fraaije ophelderende Platen voorzien; - waarneming omtrent het Semen Phellandrii
Aquatici, door den Geneesheer SCHUURMAN, te Steenwijk, benevens deszelfs gebruik
in verscheiden ziekten, door den Hoogleeraar THOMASSEN A THUESSINK: zijn de
hierop volgende belangrijke stukken.
Een groot aandeel in dit Stuk heeft genoemde Hoogleeraar. Deze bekwame man
levert ons eenige waarnemingen, getrokken uit de briefwisseling, met zijne
voormalige toehoorders gehouden, en hier en daar met zijne aanmerkingen begeleid:
zij handelen over de vergiftiging door de Nux vomica; over de morbus maculosus
Haemorrhagicus; en over de paralysis musculorum faciei rheumatica en Prosopalgia.
- Hierop volgen, van dezen zelfden Hoogleeraar, eene aanwijzing over de
voorbehoeding van de Scarlatina of het Roodvonk, en de waarnemingen omtrent
de ziekten in het Nosocomium Academicum te Groningen, op welke die van den
Geneesheer BODEL gevonden worden. Voorts bevat dit Stuk eenige waarnemingen
over de vermenging van de Cortex Peruv. met de magnesia, door Doctor KOPP, eenige belangrijke Recensien over verscheidene Akademische Verhandelingen,
benevens die over de Pharmacopoea Batava, waarbij gevoegd zijn de antwoorden
door deszelfs vervaardigers op de gemaakte aanmerkingen der Fransche
Scheikundigen DEJEUX en PARMENTIER, en eindelijk de eigene aanmerkingen van
de
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Schrijvers van dit Geneeskundig Magazijn op die Pharmacopoea zelve; wordende
dit Stuk met eenige korte berigten en uittreksels besloten.
Den algemeenen inhoud thans opgegeven hebbende, bepalen wij ons meer
opzettelijk tot een en ander gedeelte van dit Stuk.
Belangrijk en tegenwoordig als zeer gepast kwam ons de aanwijzing voor van
den Hoogl. THUESSINK. omtrent de voorbehoeding van de Scarlatina, of het Roodvonk.
Dat deze ziekte thans boosaardiger is dan voorheen, gelooven ook wij met den
Hoogl.; en het is deze aanmerking, die Recensent reeds meermalen hoorde maken,
en waar men, in 't oppervlakkige beschouwd, niet ongegrond bijvoegde, of niet deze
menigvuldig- en boosaardigheid aan de algemeen plaats hebbende Koepok-inenting
ware toe te schrijven. Dan, deze aanmerking veld winnende, zouden daaruit
voorzeker vele nadeelige gevolgtrekkingen tegen de zoo heilzame Koepok-inenting
worden asgeleid. Als eenvoudige bespiegeling genomen, kon men aanvoeren, dat,
de vatbaarheid voor eene ziekte, in ons geval dus voor de natuurlijke pokken,
weggenomen zijnde, daardoor eene voorbeschiktheid, als 't ware, tot andere ziekten
wordt bewerkt: maar te besluiten, dat de vermeerdering en de boosaardigheid van
het Roodvonk een gevolg dier kunstbewerking zijn zou, mag voorzeker als roekeloos
beschouwd worden.
De Hoogl. THUESSINK geeft de middelen op ter voorkoming en wering dezer ziekte,
daartoe in 't algemeen brengende eene afsnijding van alle gemeenschap met
besmette plaatsen, waar het Roodvonk heerscht; voorts het beletten van
gemeenschap tusschen zieken en gezonden. In het bijzonder wil hij, dat men de
besmetting ontga door afzondering; door het ligchaam voor de smetstofse onvatbaar
te maken; door dezelve uit te drijven, voor dat zij de ziekte zelve heeft te weeg
gebragt; en eindelijk, door de smetstoffe zelve aanstonds te vernietigen of te
verdelgen, de middelen daartoe tevens aanwijzende. Tot dezulken, welke het
ligchaam onvatbaar maken om de smetstoffe of op te nemen of te assimileren,
brengt de Hoogl. de bladen van de Atropa Belladenna, waarvan men reeds in het
(*)
Mengelwerk der Letteroeff.

(*)

Zie de Lett. voor 1802. bl. 55.
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een breedvoerig verslag vindt; vooral het gebruik aanradende van poeijers uit een
zestiende of achtste grein Calomel en Sulphur auratum met Magnesia of Suiker,
welke, naar mate der jaren, twee, drie of viermaal daags toegediend kunnen worden.
Onder die middelen, welke de smetstoffe zelve buiten het ligchaam vernietigen en
onwerkzaam maken, roemt de Hoogl. te regt het gebruik van zoutzure dampen.
Men neme een lood gewoon Keukenzout, wrijve hetzelve in een mortier met een
vierde lood gewonen Bruinsteen, menge dit in een theekopje met een half lood
water, en giete daar op drie vierde lood sterk Vitrioolzuur; men zette dit in een bakje
met heet zand, en sluite deuren en vensters digt, - binnen 24 uren is alle besmetting
het vertrek ontnomen; alle die genen, welke met de zieken in het Akademisch
Nosocomium omgingen, zijn op zoodanige wijze voor de besmetting vrij gebleven.
Mogt zulk een onkostbaar en reeds menigwerf aangeprezen middel in het Roodvonk
niet alleen, maar in vele andere besmettelijke ziekten, gebezigd worden, en plaats
maken voor de zoodanige, die niet zelden zonder eenig wezenlijk nut worden
(*)
aangewend ! - De Hoogleeraar vergunne ons eene kleine aanmerking; de vraag,
namelijk, of het Roodvonk altijd door eene aangebragte smetstoffe ontstaat, en of
'er niet vele voorbeelden voorhanden zijn, even als zulks ook plaats heeft met de
natuurlijke Pokken, dat menschen door Roodvonk aangetast wierden, zonder dat
'er eenige Epidemie, en dus ook geene door deze aangebragte smetstoffe, plaats
had en voorhanden zijn kon.
De ziekten, in het Nosoc. Acad. te Groningen waargenomen, en in dit Stuk
medegedeeld, zijn de Tusschenpoozende Koortsen; een belangrijk gedeelte
voorwaar! Omtrent derzelver genezing vinden wij zeer veel lezenswaardigs
opgeteekend. Wij voor ons zijn het met den Hoogl. volkomen eens, dat men de
genezing dezer Koortsen het meest aan het vlijtig gebruik van den Koortsbast te
danken hebbe, wat ook de lateren, en onder

(*)

Onder de korte berigten en uittreksels vinden wij dat Prof. AUGUSTIN, te Berlyn, en de Redacteur
van dit Magazijn bevonden hadden, dat de besmettende kracht van het Roodvonk door de
zure berookingen weggenomen wierd.
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dezen de driftige aanhangers van BROWN, daartegen mogen zeggen. Met genoegen
zien wij, dat de Hoogl. het gebruik van dezen bast in kleine giften, kort voor het
acces, in die Tusschenpoozende Koortsen, welke niet verouderd zijn, heeft
aangeprezen; dit voldeed dikwijls aan zijn verlangen, en ook wij houden ons van
de nuttigheid overtuigd, om van de Kina op deze wijze in die gevallen gebruik te
maken, vooral daar dezelve tot zulk een hoogen prijs gestegen is. Wij schroomden
altijd, in Tusschenpoozende Koortsen, het Opium, hetgeen zoo zeer geprezen wordt,
toe te dienen: de geneeskundige geschiedenis levert vele voorbeelden op van de
geheel verkeerde en nadeelige gevolgen dezer toediening; en ook de waarneming
des Hoogl. toont duidelijk, van hoe weinig nut hem het Opium is geweest. Met
genoegen zien wij, hoezeer de Hoogleeraar die gewaagde stellingen van latere
Geneeskundigen, omtrent de Tusschenpoozende Koortsen, en derzelver genezingen,
door zijne eigene practische ondervinding wederlegt: dit meer algemeen behartigd
wordende, zou men niet zelden ten klaarste bespeuren, dat in vele opzigten de
geneeswijze van vroegere Geneeskundigen niet zoo geheel te verachten zij, als
men, helaas, thans te dikwerf ziet gebeuren.
Allezins lezenswaardig is dat gedeelte van dit Stuk, hetwelk op de Bataafsche
Apotheek betrekking heeft, te meer, daar het de antwoorden der Commissie aan
de Fransche Beoordeelaars van deze Apotheek vervat, die ook ons voldoende zijn
voorgekomen tot wederlegging hunner aanmerkingen. Dat 'er niets op die
Pharmacopoea zou te zeggen vallen, ware een wezenlijk wonder te achten: waar
toch is het Werk, zoo geheel volledig, dat niet hier en daar, en meermalen gegronde,
aanmerkingen te maken zijn? De Schrijvers van dit voor ons liggend Magazijn,
schoon met het grootste regt huide doende aan de bekwaamheden der Opstelleren,
toonen duidelijk, dat zulks ook met betrekking tot de Pharmacopoea kan plaats
hebben, daar ook zij bedenkingen op dezelve aanvoeren, met welke wij ons gaarne
vereenigen. Zij geven hunne verwondering over de uitgebreidheid der Pharmac. te
kennen, en brengen daarmede in vergelijking het in 1796 te Leyden uitgekomen
Werkje, eene Lijst der Geneesmiddelen bevattende, door het Bureau van Gezondheid
uitgegeven; ten voorbeelde tevens, hoe

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

388
weinige geneesmiddelen in den eigenlijken zin behoefden gebruikt te worden; en
wij zijn dit met hun in zoo verre eens, dat 'er, met betrekking tot de uitgebreidheid,
zeker uit de Pharmacopoea een en ander, vooral onderscheidene Unguenta en
Emplastra, hadden kunnen wegvallen; maar dat ook, aan den anderen kant, het
zoo even genoemd Werkje ons altijd onvolledig is voorgekomen, daar wij uit hetzelve
geneesmiddelen weggelaten zien, die in de Geneeskunde met veel nut kunnen
gebruikt worden. De aanmerking der Schrijveren, dat de Geneesheer, in plaats van
het Vinum Antimonii Huxhami, liever, om van zijn voorgeschreven geneesmiddel
zeker te zijn, van eene ontbinding van de Tartris Stibiata Antimonii in wijn moet
gebruik maken, nemen wij als de onze aan, en houden tegen de Schrijvers der
Pharmacopoea staande, dat deze laatste in hare werking veel zekerder is dan het
eerste.
Wij prijzen, eindelijk, de lezing der Recensie over het Werk van ROSCHLAUB over
het ontstaan der Krankheid, benevens die over de Akademische Verhandeling van
den jongen Geneesheer KEUCHENIUS, den driftigen en onberaden ijveraar voor het
Brunonianisme ten ernstigste aan; welligt vindt hij daar iets ter zijner leering, maar
wij hopen ook ter overtuiging, hoe verkeerd men niet zelden met theoretische
bespiegelingen uitkome, en hoe weinig magtspreuken in de practijk der Geneeskunde
gelden.

Reis door Holland, in het jaar 1806. (Naar het Fransch.) Met
Afbeeldingen. Iste Deel. Amsterdam, bij E. Maaskamp. In kl. 8vo.
250 Bl.
Niet dan met veel lofs kunnen wij van dit Werk gewaagen. Inhoud en inkleeding
wedijveren hier als tegen elkander om den hoogsten prijs. Naauwkeurigheid is wel
eene hoofdverdienste in eene Reisbeschrijving; en nooit, voor zoo veel wij ons
herinneren, ontmoetten wij, in de berigten aangaande ons Vaderland, die vereischte
in een zoo treffend licht, vooral wanneer zij uit de pen eenes uitlanders gevloeid
waren. Doch wanneer netheid van taal en bevalligheid van stijl zich daar nevens
paaren, moet dit de lektuure zoo veel te meer veraangenaamen. Wie toch, zoo als
wijlen de Weleer-
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waardige Amsterdamsche Kerkleeraar SCHUTTE zich ergens uitdrukt, wie zal eene
fraaie schilderij niet met een zeker bijkomend genoegen beschouwen, wanneer
dezelve in eene fraaie lijst gekast is? Een meesterlijke hand moet hier bij de
vertaaling de pen gevoerd hebben. Want, daar, bij het overbrengen uit de eene in
de andere taal, het oorspronkelijke veelal hier of daar zich verraadt, moeten wij
bekennen, bij eene aandagtige leezing niets daarvan bespeurd te hebben. De stijl,
de ronding der perioden, alles is zoo zuiver Nederduitsch, dat wij wel eens de
twijfeling hoorden opperen, of het wel mogelijk ware, eenen Franschman in die
gekunstelde zuiverheid eene andere taal te doen spreeken.
Het Werk, in den vorm van Brieven gegoten, bevat tien in getal; de negen eerste
zijn uit Amsterdam, alleen de laatste uit Utrecht geschreeven. Alwat in eene stad,
vooral als Amsterdam, de opmerking van een kundigen en weetgierigen vreemdeling
kan wekken, wordt hier naauwkeurig beschreeven; zoo naauwkeurig, dat wij dikmaals
ons verwonderden, dat een leevendige Franschman omtrent zichzelven het geduld
konde oeffenen, tot eene menigte kleinigheden, zoo als hij doet, neder te daalen.
Over 't geheel genomen spreekt hij met grooten lof van de Hollandsche Natie, zoo
wel met opzigt tot derzelver smaak en geschiktheid voor Geleerdheid, Kunsten en
Weetenschappen, als omtrent het algemeen zedelijk Karakter. Daar een doorloopend
verslag te lang zou vallen, willen wij de moeite des overschrijvens van den Inhoud
der Brieven ons getroosten, als het meest dienstig middel om de Leezers met het
geheel eenigzins bekend te maaken. Brief I. Indruk der eerste aankomst in deze
Stad. Karakteristieke trekken der Hollanders. Beschouwing van den handel. Gezigt
van den Ystroom, en op het Tolhuis. Trek voor de Zeevaart. Br. II. Netheid en
zindelijkheid. Fraaiheid der grachten. Beschouwing van het Stadhuis. Bloemmarkt.
Pinksterbloem. Zeilpartijtje naar Nieuwendam. Gezigt uit het Y op de Stad.
Moddermolen. Kameelen. Br. III. Over de openbare verkeering. Beschrijving van
het Musaeum. Het Gezelschap Concordia et Lihertate. Maatschappij van Taal- en
Dichtkunde. De Maatschappij Felix Meritis, en het Gebouw, alwaar zij vergadert.
Het letterkundig Genootschap Doctrinâ et Amicitiâ, en deszelfs Vergaderplaats. Br.
IV.
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Algemeene beschouwing der leefwijze, zeden en welvaart. Coquetterie. Hollandsche
Vrouwen. Onderscheidene Vrouwelijke Kleeding. Aansprekers. Tappers. Wijnhuizen.
Br. V. Toonkonstig Gezelschap Harmonica. Italiaansch Opera-Gezelschap.
Benesit-Concerten. Hollandsche Schouwburg. Fransche en Hoogduitsche
Schouwburgen. Praalgraf van DE RUITER. Gedenkteeken voor VAN VONDEL. Nieuwe
Kerk. Oude Kerk en hare geschilderde glazen. Br. VI. Gezigt van den Amstel. Hooge
Sluis. Berebijt. Gedaante der Stad, van de land-zijde. Boeren-stand. Landleven.
Beschrijving der Plantaadje. De Stads Kruid-tuin. Het Badhuis. Aantal van Herbergen.
Kolf-spel. Diemer-Meer. Uitspanning van Visschen. Voorraad van Visch. Br. VII.
Togt naar Zaandam. Deszelfs beschrijving. Bedrijf. Kleeding aldaar van Mannen en
Vrouwen. Woning van Czaar PETER. Noordhollandsche Jufferschap. Beschrijving
van Broek. Ongemeene zindelijkheid aldaar. Kerkglazen. Avondvertooning van de
Kalverstraat. Br. VIII. Konst-gallerij in het Trippen-huis. Athenaeum. Deszelfs
Gehoorzaal. Stads Boekerij. De Boekerij der Remonstranten en Doopsgezinden.
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Koffijbuizen. Beschrijving van de Beurs.
Spoedig brandblusschen. Kweekschool voor de Zeevaart, en hare beschrijving. 's
Lands Magazijn en Werven. De herberg Zeeburg. Joodsche Schoenpoetzers.
Venus-Nymphen. Br. IX. Beschrijving van het Werkhuis. Aalmoezeniers Weeshuis.
Maatschappij van Drenkelingen. Proeve van Dr. SCHRAGE. Voormalige en nog
levende Konstenaars in teeken-, schilder- en graveer-konst. Konst-kabinetten. Br.
X. Vaart langs de rivier de Amstel. Porcelein-sabriek. Het Dorp Loenen. De Vesting
Nieuwerstuis. De Lustplaats Rupelmande. Slot van Breukelen. Maarssen. Aantal
van Joden aldaar. Verrassend gezigt op Utrecht. Zijde-Baalen. Katoenspinderij.
Komst binnen Utrecht. De Malie-baan. Het maliën. Zeist. Hernhutsche Broeders en
Zusters. Houding en Kleeding van beiden. Winkels. Legerkamp bij Zeist. Piramide
met de Opschriften. Avond-kerkdienst der Hernhutters. Gooiland. Het Dorp 's
Graveland. De Lustplaats Trompenburg. Het Dorp Hilversum. Voortreffelijk gezigt.
Om onze Leezers niet met eene bloote opgave van den algemeenen inhoud,
welks uitvoerigheid zij nevens
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ons zullen bewonderen, af te zetten, willen wij iets ter proeve leveren. Daartoe valt
onze keuze op des Reizigers berigt wegens de openbaare verkeering te Amsterdam.
‘De menschen (zoo schrijft hij in den Derden Brief) leven hier, gelijk in alle beschaafde
Landen, van de vruchten hunner dagelijksche nijverheid of van hunne
overgewonnene of geërfde schatten. Zoo hoogst natuurlijk deze overeenkomst is,
zoo verschillende echter zijn in zommige opzichten hunne zeden, gewoonten en
gebruikelijkheden. Meer dan in eenig Land, nogtans, is in dezen de vrijheid van
elken inwoner of reiziger vrij en onbepaald. De wellevendheid moge den
laatstgenoemden, die in de deftige gezelschappen wordt toegelaten, eenige
opoffering kosten, maar in de dagelijksche verkeering is zulks geenszins het geval.
Van der jeugd aan den omgang met vreemdelingen gewoon, schikt men zich
gereedelijk naar hunne manier van leven, en in den vollen zin kunnen zij gezegd
worden ook hier t' huis te zijn. In de openbare bijeenkomsten, vindt schier iedere
landaard altoos eenigen zijner Landgenooten, of door middel der Fransche taal
gelegenheid om in gesprek te treden. De publieke tafels, de Schouwburgen, de
Beurs, en vooral de Koffijhuizen, zijn daartoe bij uitnemendheid geschikt: bijzonder
de laatstgenoemde, alwaar men geduriglijk de Engelsche, Fransche, Hoogduitsche,
Italiaansche, en meermalen de Spaansche en Portugeesche talen hoort spreken;
en, eere hebbe de Koophandel! zelden mangelt het aldaar aan inboorlingen, die
ook eenige derzelven verstaan. Ook hier ontbreekt het niet aan hetgeen de lieden
van de groote waereld beschaving heeten, die echter altijd door zekeren
karakteristieken trek van stijve, doch gulle, opregtheid gewijzigd wordt. In een woord,
men vindt hier in een kort begrip alles, wat ter verademing van het maatschappelijk
leven kan verstrekken: jammer slechts dat de verteringen zoo kostbaar zijn. De
huishuren vooral, en de levensbehoeften van de eerste noodzakelijkheid, gevoegd
bij de gewone en buitengewone belastingen, vorderen zulke aanzienlijke inkomsten
en uitgaven, waarvan het thans verbroken evenwigt, door vlijt en spaarzaamheid,
voor velen naauwelijks te herstellen is.’
Eene naauwkeurige afbeelding zullen, vertrouwen wij, allen, die in de
Amsterdamsche groote waereld eenig-
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zins bekend zijn, in deeze teekening ontmoeten. Dezelfde naauwkeurigheid hebben
wij meestal door het geheele. Werkje aangetroffen. Alleenlijk meenen wij eene zeer
ongetrouwe opgave ontmoet te hebben in het verslag, welk wij hier van de
Doopsgezinden vinden. Onze Reiziger, een man van smaak niet alleen, maar ook
van geleerdheid, bezogt, onder andere ook, de voornaamste Boekerijen. Die der
Remonstranten gezien hebbende, waarvan hier met zeer veel lofs wordt gesproken,
gaf hij zijnen Leidsman zijn verlangen te kennen om ook die der Doopsgezinden te
gaan zien. Doch zijn Leidsman verklaarde, daartoe een vruchteloos aanzoek gedaan
te hebben; ‘en hij zelf,’ voegt 'er onze Reiziger nevens, ‘scheen weinig belang te
stellen in eene kerkelijke Secte, die, zoo als hij aanmerkte, zich zelve vernedert,
door niemand Christen te noemen, dan die bij haar bejaard gedoopt is, en de
geestelijke wapenen tegen het overheids-ambt, het degen dragen en den wereldlijken
krijg aangordt.’ Vergeefs voerde de Schrijver voorbeelden aan van veele mannen,
leden dier gezindheid, die hij in zijn verblijf te Amsterdam hadt leeren kennen, als
ten eenemaale vervreemd van de dweeperij der oude Wederdoopers, en zelfs
regeeringsposten bekleedende. De Leidsman bleef bij zijn gevoelen, beweerende,
dat zulks nog de Kerkleer deezer Gemeente was, waaraan de Leeraars stiptelijk
gehouden zijn, terwijl de leeken slegts bij oogluiking zondigen. - Recensent doet
het leed, in een waarlijk schoon Werk deeze vlek te hebben aangetroffen; en hij kan
niet nalaaten, zijne hoogste verwondering te betuigen, dat de Leidsman van onzen
Reiziger, die van alwat in zijne geboortestad eenige opmerking verdient zoo wel
onderrigt was, omtrent eene Gezinte, die, hoewel niet zeer talrijk in leden, nogtans,
om veele redenen, tot opmerking en hoogachting geregtigd is, den bal zoo deerlijk
heeft misgeslagen. Voor de Doopsgezinden zoekt Recensent geen partij te trekken;
doch de liefde tot de waarheid, op kennis van zaaken gegrond, verpligt hem, te
beweeren, dat de bovengemelde opgave ten eenemaale bezijden de waarheid is.
Dit zoude den Amsterdammer blijken, indien hij, zoo als Recensent meermaalen
deedt, de openbaare zamenkomsten der Doopsgezinden ging bezoeken, met naame
dezulken, in welke de Doop en het Avondmaal bediend, alsmede de
Belijdenispredika-
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tien, in welke, naar de heerschende denkwijze deezer Gezinte, de hoofdwaarheden
van den Godsdienst in een kort bestek worden voorgedraagen. Dit zoude hem van
de ongegrondheid zijner opgave overtuigen, en over eene, in veele opzigten
achtenswaardige Gezinte, gunstiger leeren oordeelen. Recensent, door zijn bestek
tot eene zekere ruimte bepaald, kan hier in geene bijzonderheden uitweiden;
voegende hij alleen 'er nevens, dat, de Doopsgezinden, althans die van Amsterdam
en veele anderen, aan geene verbindende Geloofsbelijdenissen verbonden zijnde,
geheel t' onregt van eene Kerkleere wordt gewaagd, waaraan de Leeraaren stiptelijk
zouden gehouden zijn. - Dit weinige vondt Recensent, uit liefde tot de waarheid,
zich verpligt, aan te merken; terwijl hij, verder, den Heere MAASKAMP, of wie anders
het opzigt over de uitgave van dit fraai en leezenswaardig Werk heeft, in bedenking
wil geeven, of, om de aangevoerde redenen, de regtvaardigheid niet zoude gebieden,
bij eene casu quo nieuwe oplage van dit, of wel bij de uitgave van een volgend Deel,
aan de gegispte plaats eene meer met de waarheid overeenkomstige rigting te
geeven.
De afbeeldingen, met welke dit Werk versierd is, zijn, over 't geheel genomen,
vrij wel uitgevoerd. Op eene en andere zoude egter nog wel iets vallen aan te
merken. Zoo leezen wij onder eene derzelven: Amsterdam uit het Y te zien, terwijl
ondertusschen van die Stad op de afbeelding zeer weinig te zien is, althans niet
dan zeer schaduwagtig. Een Oorlogschip, wanneer het op Kameelen rust, ligt nooit
midden voor de Stad; gezweegen nu, dat, alvoorens die ligting geschiede, stengen
en raaën meestal worden weggenomen. Ook ontmoet men, al zints geruimen tijd,
bij de Hofstede Rupelmonde, de Berceau's aan den kant der Vegt niet meer, welke
voorheen deeze Lustplaats, naar dat zulks in iemants smaak valt, versierden of
outsierden.
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Een blik op Holland, of Schilderij van dat Koningrijk in 1806. Iste
Deel. Amsterdam, bij J.S. van Esveldt-Holtrop. 1807. In gr. 8vo.
135 Bl.
Wanneer in eenig Werk veelvuldig schoons gevonden wordt en de gebreken weinig
zijn, vindt de Recensent een aangenaame taak in die schoonheden te vermelden
en aan den dag te brengen, terwijl eene korte aanduiding volstaan kan om 't
gebrekkige te doen kennen, en elken heuschen Schrijver, wien het om de waarheid
te doen is, in de gelegenheid te stellen om het aangeweezen gebrek bij eene
voorkomende gelegenheid te verbeteren; maar wanneer in eenig Werk de gebreken
de schoonheden te boven gaan, of liever wanneer deeze laatste 'er geheel niet in
gevonden worden, volbrengt hij zijn leestaak met tegenzin, daar hij niets overhoudt
dan stoffe van berisping; en kan deeze zo overvloedig zijn, dat hij met reden opziet
om dat werk aan te vangen.
Dit laatste was ons geval bij het boven vermelde Boekdeeltje. Te veel zou het
misschien zijn, hier neder te schrijven: ‘zo veele bladzijden, zo veele misslagen;’
niet te veel: ‘zo veele Hoofddeelen, zo veele misstellingen;’ aangezien 'er in de
Drieëndertig Hoofddeelen, waarin het afgedeeld is, en die weder hunne onderdeelen
hebben, een veel grooter aantal grove fouten ons ontmoet.
De Schrijver, dien wij uit een aan de Poorten aangeplakt groot
Bekendmaakingsbillet hebben leeren kennen dat BRYER heet, is een Franschman,
‘die niet,’ gelijk het Voorberigt ons te leezen geeft, ‘dan zeer kort in Holland vertoefd
heeft, maar,’ zo als hij 'er bijvoegt, ‘zijnen tijd besteed, om alles, zo veel hem mogelijk
was, van nabij te zien:’ dit laat zich met een blik niet best overeenbrengen; dan ‘hij
heeft veel geraadpleegd, veel onderzocht:’ zeker heeft hij geene bevoegde
onderrigters aangetroffen, en is zijn onderzoek zeer gebrekkig geweest. In veele
gevallen zou men op hem het Hollandsch spreekwoord kunnen toepassen: hij heeft
de klok hooren luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.
Het Eerste Hoofddeel voert ten opschrift: Algemeene beschouwingen over het
Koningrijk Holland. Dit is waar-
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lijk een blik: die algemeene beschouwing beslaat groote vier bladzijden. Van den
Munsterschen Vrede in 1648 gesproken hebbende, vaart hij voort: ‘Omtrent honderd
jaren later, in 1747, viel 'er in deze gewesten eene omwenteling voor, die eene
verandering in het bestuur ten gevolge had. Het volk, moede van onderworpen te
zijn aan regeeringen, welker plaatsen zij als erfelijk en gewelddaadig beschouwden,
eischte, dat het Stadhouderschap zou hersteld worden. De Prins, WILLEM VAN NASSAU,
bekend onder den naam van WILLEM DEN DERDEN, werd eenparig verkoren, en men
stelde vast, dat het Stadhouderschap in zijn geslacht erfelijk zou zijn, en zelfs tot
op de vrouwelijke afstammelingen overgaan. - WILLEM DE VIJFDE, kleinzoon van den
evengenoemden, bekleedde deze hoge waardigheid tot aan het jaar
zeventienhonderd vijf-ennegentig, het tijdstip, waarin Holland door de Legers der
Franschen bezet werd.’ - Hoe kan men in 't Hollandsch dit schrijven en drukken?
Hoe durft men zulke grove misstellingen onder 't oog der Leezeren brengen! Terstond
na dit vermeldde komt hij op het tegenwoordig Koninglijk Bestuur, en geeft de
Constitutioneele Wetten van het Koningrijk op, en een Afschrift van het Tractaat,
den 24 Meij 1806, tusschen Zijne Majesteit den Keizer der Franschen en Koning
van Italie, en hun Hoogmogenden, de Staaten van Holland.
In de Beschouwing van Batavie vinden wij als iets bijzonders opgetekend: ‘De
scheepvaart op het Haarlemmermeer is gevaarlijk door stormen of sterke winden.’
De gesteldheid der Duinen wordt even fraai als die des Haarlemmermeers
beschreeven. - Over het klimaat, en het water om te drinken, is alles hoogst
oppervlakkig. - In het berigt wegens de voortbrengzelen van den grond heeft 's
Schrijvers blik zich niet op de daadlijke gesteldheid, maar op verouderde bescheiden
geslaagen. - Hadt hij BERKHEY over het Rundvee geraadpleegd, hij zou van het
‘groot aantal Hoornbeesten uit Jutland, die de Hollanders jaarlijks krijgen,’ niet
gesproken hebben. - Het verslag van de Boter en Kaas is vol misslagen; men
oordeele uit dit weinige, hoe wél hij met zijn blik gekeeken heeft: ‘Holland levert aan
Frankrijk gezouten boter, en deze is veel beter dan die van Engeland en Ierland;
maar de handel in dezelve is niet groot. De Hollanders gebruiken het grootste
gedeelte van hunne melk tot het maken van
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kaas, en houden bijna al de boter, die zij maken, voor zich zelven.’ - 'Er gaat dan
geen Boter na Engeland! - Hadt hij wegens de Paarden met BERKHEY's Natuurlijke
Historie geraadpleegd, zijn berigt zou niet van fouten grimmelen. - Van het Wolvee
spreekende, is zijn blik niet gevallen op het verbeteren der Wolle, thans door
Spaansche Rammen daargesteld. Alles is oud en hoogst gebrekkig, 't geen wij hier
aantreffen.
Van de Leevenswijze in Holland helpt hij zich kort af, doch zo onvolkomen als
kort. ‘De Brouwerijen in Haarlem zijn zeer beroemd;’ hij hadt 'er moeten bijvoegen,
geweest: thans is 'er in die Stad niet meer dan ééne Brouwerij. - Wij twijfelen zeer,
of de Schrijver eene Azijnmaakerij bezogt hebbe. - Wegens de Turs is hij slegt
onderrigt. - Omtrent de Molens heeft hij mis gekeeken, wanneer hij de Watermolens
beschrijft ‘als voor het grootste gedeelte van Steen gebouwd.’
In twee bladzijden den Buitenlandschen Handel te beschrijven, kan niet veel om
't lijf hebben. - De buitenlandsche Vischvangst, schoon breedvoeriger, is zeer
onvolkomen. - Van de Oost- en West-Indische Maatschappijen treffen wij een verslag
aan, dat op het jaar 1789, en niet op den tegenwoordigen tijd, slaat.
Vrij breedvoerig, in evenredigheid tot het overige, is de voordragt wegens de
Manufactuuren en Fabrieken, maar krielt van misstellingen. Wij schrijven, als zeer
kort, geheel af, wat hij vermeldt onder Blaauwzel in Linnen. ‘In Languedoc geeft
men den naam van Blaauwzel in linnen of zakken aan lompen, bevochtigd en
doortrokken met eene roode kleur of vocht, bereid met het sap van de zonnebloem
en een weinig pisachtig vocht. Van deze Blaauwzel, die Frankrijk aan de Hollanders
verkoopt, maken deze een blaauwzel in deeg.’ - Hetgeen hier gezegd wordt
aangaande eene blaauwe Verfstof is gedeeltelijk waar; dan het is geen Blaauwzel,
maar het Lakmoes, 't geen met het Blaauwzel niets gemeen heeft. Het komt egter
ook niet van het Zonnebloemszap, maar van het Heliotropium of van het Croton-zap.
Deeze zappen worden, in geverfde lompen, overgezonden, en daaruit bereidt men
hier de Lakmoeskoekjes, of ook, gelijk anderen willen, uit den Lichen Rocilla. Hoogst gebrekkig is ook, hetgeen hij onder het Artikel Smalt schrijft; van welk woord
niets ter verklaaring wordt gezegd. Het Smalt, intusschen, is het Metaalglas van het
Cobalt, het welk, in
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Saxen, met verschillende hoeveelheden van zand, op nieuws gebrand, de
verschillende kleurzoorten van ons gewoon Blaauwzel oplevert.
Zo kort als gebrekkig is het te nedergestelde wegens den uitvoer naar Frankrijk
in 't jaar 1789, alsmede wegens het Stelzel der Maaten en de Geldspecien.
Wij zouden naauwlijks een einde vinden, wilden wij het verkeerde aantekenen,
voorkomende in het Hoofddeel, 't welk ten opschrift voert: Van den Godsdienst en
de verschillende Secten in Holland. Waarom de Schrijver verkiest Anabaptisten of
Mennoniten, in stede van den bekenden algemeen aangenomen naam van
Doopsgezinden te schrijven, blijkt ons niet; wel, dat hij in derzelver Geschiedenis
ervaaring mist. Dan, wie, in Amsterdam, den zo zeer met roem bekenden STUART
onder de Mennoniten rangschikt, kan de lompste misslagen begaan.
Schoon in zeker voege niet ongunstig over de Hollandsche Taal oordeelende,
blijkt het dat hij dezelve niet verstaat.
Zo oppervlakkig als vol misslagen is het vermeldde wegens het openbaar
Onderwijs, en de onderscheide takken van Weetenschap en Letterkunde. - Van
lachen konden wij ons niet onthouden, toen wij, van de Latijnsche Dichtkunde
leezende, aantroffen: ‘JAN DE TWEEDE, voor den ouderdom van vijf-en-twintig jaren
aan de Muzen ontrukt, heeft, in het begin der Zestiende Eeuw, eene soort naar hem
gevormd. Wie kent niet zijne Kussen, (baisers) van welke MONTAIGNE reeds een
vereerend gewag maakt.’ - Omdat wij de hier bedoelde Basia kenden, wisten wij
dat JAN DE TWEEDE JANUS SECUNDUS was.
't Berigt der Fraaije Kunsten is zo oppervlakkig als vol misslagen: dit zelfde mogen
wij verklaaren, wegens de Stichtingen, toegewijd aan de ondersteuning en
verkwikking der lijdende Menschheid; wegens de Burgerlijke Regeering,
Regtspleeging, Zeden en Gewoonten. Uit elke deezer Afdeelingen zouden wij
voorbeelden van soortgelijken aart als de reeds vermeldde kunnen bijbrengen. Dan
wij hebben genoeg gedaan, om het alzins gebrekkige van dit Werk te doen opmerken,
en daardoor te staaven, 't geen wij in den aanvange gezegd hebben.
Wij kunnen niet schrijven na het Tweede Deel te verlangen.
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Geldersche Oudheden, verzameld door Mr. G. van Hasselt. Iste
Deel. Te Arnhem, bij J.H. Moeleman, Junior. 1806. In gr. 8vo. 578
Bl.
De titel van dit Werk behoorde eigenlijk te zijn: Verzameling van meer en minder
gewichtige Stukken, betrekkelijk tot de Geschiedenis, Gewoonten en Oudheden
van Gelderland, uit oude Charters, Aanteekeningen en Rekeningen bijeengebragt
door Mr. G. VAN HASSELT. - Men behoeft slechts de bonte lijst van LXII Hoofdstukken,
aan het einde van dit Eerste Deel gedrukt, na te zien, om van de gegrondheid deezer
aanmerkinge overtuigd te worden. Te vergeefs zoude men hier eene
aaneengeschakelde en beredeneerde Verhandeling over de Oudheden van
Gelderland zoeken, te vergeefs eene geregelde orde in de opvolginge der
Hoofdstukken. Deeze kunnen wij niet anders beschouwen, dan als van tijd tot tijd
vergaderde bouwstoffen, van zeer onderscheiden natuur en waarde, door den Heere
VAN HASSELT hier en daar, waar hij een ledig plaatsjen vond, nedergelegd; misschien
om ze in het vervolg eens nader te schisten, en 'er een voegelijk gebouw van te
maaken. Inderdaad, de Hr. VAN HASSELT is een bij uitstek ijverig en onvermoeid
Verzamelaar van oude Stukken, en bedient zich vlijtiglijk van de gelegenheid, waarin
hij is, om dezelve te kunnen naspooren. Ongetwijffeld kunnen zijne Verzamelingen
toekomenden Geschiedenisschrijveren, Onderzoekeren van oude Zeden en
Gewoonten, Liefhebberen der vroegere Taale, zo als zij in de onderscheiden
Departementen onzes Vaderlands plagt gesproken te worden, van grooten dienst
zijn in hunnen arbeid, als stoffen, waarvan men allengskens een meer volkomen
gebouw kan optrekken. Of, voor het overige, de Hr. VAN HASSELT eenig oogmerk
hebbe, om, in vervolg van tijd, zelve dat werk aan te slaan, zegt hij ons nergens; en
of hij de rechte man zij om het wel uit te voeren, staat ons niet te beoordeelen. In
andere door hem uitgegeven Stukken, waarin hij meer zelve spreekt, b.v., in zijne
Bijdragen voor den Burg van Nymegen - en voor de oude Geldersche Maaltijden in zijne Stof voor eene Geldersche Historie der Heidenen, hebben wij meermaalen
eene bedoeling opgemerkt, om aardig, boertig, of zelfs koddig
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te zijn, en zijne Leezers te doen lachen, maar welke bij ons haar oogmerk juist
daardoor miste, dat de pooging te duidelijk doorstraalde, en zekerlijk, wat het laatste
betreft, bij een deftig Werk niet te pas komt. Zelfs hier, waar enkel de Opschriften
der Hoofdstukken van zijne hand zijn, schijnt hij niet altijd deeze zucht in toom te
houden. Zo is het Opschrift van het VIde Hoofdstuk, bl. 66. Praesente de Consilio
solo ob defectum aliorum. Wat betekent dit? Wilt Gij het weeten, Leezer? - Het is
eene verklaaring van Hertog REINOUD IV. (wiens naam evenwel in het Stuk zelve
niet voorkomt) waarbij aan eenige Nymeegsche Burgeren eene somme gelds wordt
toegewezen uit des Hertogen tollen te Lobede, ter betaalinge van geleverde wijnen.
Maar wat heeft nu het Opschrift te doen met het Onderwerp? Niets anders dan dat
in de onderteekening staat: Praesente de Consilio solo UDONE DIE BOSE ob defectum
aliorum Consiliariorum. - Dan wat men hierover moge denken, de bouwstoffen
moeten in allen gevalle eerst opgezocht en bijeengebragt worden, eer men het huis
kan stichten. En van deezen kant verdient de Hr. VAN HASSELT buiten tegenspraak
den dank zijner Landgenooten.
Dat wij van een Werk, als hetgeene wij nu onderhanden hebben, geen geregeld
uittreksel kunnen geeven, begrijpt de Leezer van zelve. Uit sommigen der
Hoofdstukken iets aan te stippen en tot een staaltjen aan te bieden, is alles wat wij
vermogen. Dit willen wij dan doen, zonder ons juist over de keuze veel te
bekommeren.
Het Eerste Hoofdstuk, over de opvolging der Geldersche Vorsten, is van weinig
aanbelang: de papieren, daarin voorkomende, zijn van te laaten tijd, zonder naam,
zonder aanwijzing der bronnen, waaruit de aanteekeningen geschept zijn.
Van meerder gewicht is een Brief der Raaden van het Hof van Gelderland aan
den Hertog van Alva, van den 8 Junij 1569, voorkomende in het Tweede Hoofdstuk,
bl. 8. Doch ongelukkiglijk ontbreeken de acht Bijlagen, waarop de Brief zich beroept,
en welke deszelfs grootste waarde zouden uitmaaken.
In het jaar 1603 moet men zeer veel belang gesteld hebben in het weder bekomen
van eenen origineelen Pandbrief van Nergena, daar men besloot ‘mit eine
provisioneele vereeronge van sess hondert gulden deb-
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voir te doin, dat men deselve Bryeven mach megtigh syn, ende defelve hebbende
dat men soude moigen handelen op eene zekere vereeronge, die gegeven soude
worden, als de Landtschap dair doir tot het besit van haere intentie soude gecommen
syn;’ dus nog boven de 600 guldens; bl. 40. De 600 guldens werden betaald; maar
van de tweede vereeringe vindt men hier niet verder gewaagd.
Nog in het zelfde Hoofdstuk bladz. 42 env. is een Brief van Cantzler en Raeden
van Gelderland van Maij 1621, denkelijk aan Ridderschap en Steden van dat
Landschap; want het opschrift ontbreekt; waarin ernstig wordt geklaagd over eene
inbreuk door de Staaten Generaal gemaakt op de Hoogheid des Furstendoms, in
het vatten van misdaadigers op Gelderschen bodem, het vervoeren derzelven na
den Haag en daar te recht stellen, tegen het privilegium de non evocando. Zo schielijk
had men vergeten, hoe men zelve, pas drie jaaren geleden, omtrent Holland had
gehandeld.
In het Derde Hoofdstuk, getiteld Afstand van Charteren en Afschriften, wordt
gesproken van verscheiden merkwaardige papieren. Bl. 51. wordt genoemd ‘een
Transsumpt off Vidimus van een Bryef Keysers FRIDERICI 3, daerin d'olde Priuilegien
der Vriessen worden geconsirmeert, in dato 1479.’ Deeze Brief is van den 1sten
April des gemelden jaars en te vinden in het Charterboek van Vriesland I, 682 env.
- ‘Den Verdrachbrieff tusschen Greve WILHEM van Hollant ende die van Westergoe,
op dach Translationis Martini [den 4den Julij], in den jaere 1310 opgericht,’ gemeld
bl. 63, vindt men in het zelfde Charterboek I, 149. - Op dezelfde bladzijde wordt
gesproken van ‘de Confirmatie-Bryeven van de Keyseren SIGISMUND ende FREDERICH,
respective van den jaere 1417 ende Anno 19.’ Dien van SIGISMUND van 30 Sept.
1417 kan men leezen in het Charterb. v. Vr. I, 396 env. en bij andere daar
aangehaalde Schrijveren. Eenigzins twijffelachtig kan het schijnen, welke Brief van
Keizer FREDERIK bedoeld worde. Het Jaartal 19 [voor 1419] is vast verkeerd. Keizer
SIGISMUND regeerde tot 9 Dec. 1437, wanneer hij stierf. Zijn Opvolger was ALBERT,
die den 27sten October 1439 stierf, en in wiens plaats, in het volgende jaar, FREDERIK
DE III werd verkoren, en den 17den Junij tot Roomsch-Koning gekroond. Hij
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regeerde ruim 53 jaaren, als zijnde eerst overleden den 19den Augustus 1493. Maar
tot welk jaar behoort dan de Brief, welke hier gemeld wordt? In het Friesche
Charterboek vindt men verscheiden Stukken van deezen Vorst, betrekkelijk tot de
Friesche zaaken en de rechten der Friezen, waarvan hier in aanmerking zouden
o

komen kunnen, 1 . een Brief van den 10den Augustus 1457. Charterb. I, bl. 593.
o

2 . een Decreet, of eene Verklaaring van des Dingsdags na den Zondag Judica van
o

het jaar 1479, dat is in dat jaar den 1sten April. Charterb. I, 682. 3 . Een Brief van
den 5den Julij 1493. Charterb. I, 758; waarbij aan die van Groningen wordt verboden
zich eenig recht of gezach over Friesland aan te maatigen. De Tweede is zekerlijk
(*)
de hier bedoelde en 19 bij onzen Schrijver eene drukseil voor 79. - ‘D'originale
volmacht mit soeven wthangende segelen by de Staeten van Fryeslant gegeven
onder date den 10 Septembris 1515,’ insgelijks gemeld op bl. 63, is den Rec. tot
nog toe niet voorgekomen.
Niet onaartig, uit hoofde der oude taale, zeden en gewoonten, is de rekening van
den Land-Rentmr. ERCKILENS, de anno 1518, raakende Hertog KARELS reize ‘nae
den Hertoigh van Lunenburch toe 't Zell omb Synre gnaeden Furstyn toe beslaepen,’
bl. 125 env. t.w. ‘dat Vrouken ELISABETH genant, Dochter van synre genaeden Heeren
HENRICK, Hertoughen toe Brunswyck, &c.’ Het verzoek des huwelijks en de
voorwaarden, waarop het gesloten werd, komen voor bladz. 167 env.
Het schijnt, dat ook de Vrouwen somtijds gewapend te voorschijn kwamen. Ten
minsten leest men bl. 321, in eene rekening van het jaar 1399: ‘Enen Man, die den
Dieff hinck, die ons Vrouwen Pantscher gestalen had, gegeven enen gulden:’ en,
bl. 327, in eene

(*)

[Dezelfde Stukken komen ook voor bij anderen, tot welken de Uitgeever van het Charterboek
overwijst. Den laatsten zegt Keizer FREDERIK gegeven te hebben in het 42ste jaar zijns
Keizerrijks, te weeten gerekend van zijne Krooning te Rome door Paus NICOLAAS V. op den
19den Maart 1452. Want als Roomsch-Koning was hij bijkans 12 jaaren vroeger gekroond.
- Bij SCHOTANUS, Friesche Historie, bl. 397, staat, door een drukfeil, 24, in plaats van 42.]
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rekening van 1467: ‘Item myns gen. Joufferen Armborsten doen vermaken, costen
VII vi.’
Staaltjens van den buitenspoorigen woeker, welken men den Jooden betaalde,
hier Joeden schaiden of Joodenschade geheten, vindt men bl. 540 env. Indien Rec.
de hier en daar niet zeer duidelijke wijze van voorstellen wel begrijpt, steeg die
woeker somtijds wel tot op 40 ten honderd: op andere tijden bedroeg hij 20 of 14,
ja daalde wel eens tot 10 ten honderd.
Wij waren eerst voorneemens dit bericht te sluiten met eene lijst van een tamelijk
aantal verouderde woorden, welke zelfs bij KILIAAN niet voorkomen, en welker
beteekenis veeltijds moeielijk te gissen valt. Maar wij zijn reeds uitvoerig genoeg
geworden, en moeten afbreeken. Eéne bijzonderheid, evenwel, moeten wij met een
enkel woord aanstippen, het menigvuldige gebruik van de A, of AE, somtijds ook wel
AI, voor o. Zo leezen wij veelmaalen Bade, Baghe, Baven, Kaker, (gestalen hebben
wij reeds aangehaald) Provase voor Provoost, Baeding, Laeven voor belooven,
Verlaeren, Handbaige, Vaecht, Vaight, Vaidt, Vaidyen voor Voogdij, en meer
dergelijke. Waarschijnelijk is dit een gevolg van de Geldersche uitspraak.

Beschrijving van de Verwoesting te Leyden, op den 12 van
Leuwmaand 1807, door J. Roemer, Christen-Leeraar in dezelve
Stad. Te Leyden, bij de Gebroeders Murray. 1807. In gr. 8vo. 156
Bl.
Ten zijnen tijde deeden wij verslag van des Heeren ROEMERS eerste geschrift,
raakende het ongelukkig Leyden, getiteld: Leyden in hare Ramp, op den 12 Januarij
1807; een Werkje, hoewel nog al eenige bladzijden beslaande, binnen den tijd van
zestien dagen naa de verschrikkelijke gebeurtenis, begonnen, voltooid, gedrukt en
in 't licht gegeeven; een Werkje, aangaande hetwelk, niet te ouregt, zoude kunnen
vermoed worden, zonder dat zulks den Schrijver tot oneere konde gedijen, dat in
hetzelve nog al eenige misslagen, door verkeerde opgave ontstaan, waren
ingeslopen. En nogtans verzekert de Heer ROEMER, dat de verkeerde opgaven zich
slegts tot een tweetal bepaalen. Wat hem bewogen hebbe, op zijn eerste dit tweede
Werkje te laaten volgen, meldt hij in het Voorberigt: eene soort van geschil, naamelijk,
met de Boekhandelaars HERDING en DU MORTIER, welke bij
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de aankondiging van het Werkje Leyden in hare Ramp, buiten weeten des Schrijvers,
in de Nieuwspapieren hun voorneemen berigtten ter uitgave van eene volledige
Beschrijving der voor Leyden rampvolle gebeurtenis van den 12 Januarij, opgemaakt
uit de beste bescheiden, met Platen. Dit mishaagde den Heere ROEMER te meer,
naardien de aankondiging eenen zijdelingschen wenk inhieldt, als hadde hij slegts
om de eerste drift der nieuwsgierigheid te voldoen geschreeven. Dit deedt hem het
plan vormen, om een nader verhaal der noodlottige gebeurtenis op te stellen, en,
met agterlaating van het reeds door hem gemelde, door nadere beschouwing van
de puinhoopen te Leyden, de nog niet openbaar gemaakte, maar nader bekend
gewordene berigten mede te deelen, niet (die uitdrukking kan ROEMER niet verduwen)
om de eerste drift der nieuwsgierigheid te voldoen, maar om daardoor zijn eerst
uitgegeeven Werkje te voltooijen, en hetzelve met het thans afgegeeven Stuk één
geheel te doen uitmaaken.
Eer de Schrijver ter hoofdzaake treedt, de opgave van nadere bijzonderheden,
laat de Heer ROEMER eenige godsdienstige en wijsgeerige bespiegelingen
voorafgaan, in een bevalligen en vloeijenden stijl voorgedraagen, welken hij ook
hier doet blijken, zoo volkomen tot zijnen wil te hebben. De bespiegelingen hebben
inzonderheid ten oogmerke, de leezers tot eerbiedige aanbidding der Voorzienigheid
op te leiden, en deeze van alle verkeerde, haar onteerende, aantijgingen vrij te
pleiten. Hoewel niets ongemeens behelzende, laaten zich dezelve, als die van eenen
verstandigen Godsvereerder, met genoegen en stigting leezen.
Zonder ons thans in te laaten tot eene reeks bijzonderheden, welke in de daad
deeze Beschrijving zeer belangrijk maaken, maar die ons verslag te wijd zouden
doen uitdijen, willen wij ons bepaalen tot het overneemen van 't geen ROEMER senrijst,
daar hij, zich verbeeldende als staande op de plaats der verwoestinge, zich herinnert,
wat de thans ledige grond voormaals bevatte, en tevens deszelfs tegenwoordige
gedaante met eene siksche hand en leevendige kleuren teekent. ‘Deze plek,’ zoo
schrijft hij, ‘thans een woest, verlaten oord, kon twee honderd en zevenëntwintig
bewoonde huizen binnen derzelver omtrek tellen: van alle zijden zag men niets dan
digt naast elkander gebouwde woningen, de verblijven der geleerdheid, nuttige
werkzaamheid en onderscheidene bezigheden - de zetels van huisselijk geluk,
vriendschappelijk genoegen, stille tevredenheid - vele uitgezochte verblijven, om
uit te rusten van de werkzaamheden van den dag, en de vruchten van met vlijt
vergaderde schatten, van jaren arbeids, dankbaar te genieten - vele
verzamelplaatzen van kostbare boekerijen, van gedenkwaardige handschriften in
allerlei talen, van uitmuntende verzamelingen
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van Naturalia, van aanzienlijke kabinetten van schilderijen, en andere gedenkstukken
der oude en hedendaagsche tijden. Van alle deze woningen werden 'er bij de
schrikkelijke uitbarsting dadelijk achtënzestig tot puin verbrijzeld, meer dan tachtig
van binnen geheel verwoest, de overige gansch onbewoonbaar. - Het verschiet
vertoont op alle andere overgeblevene gebouwen de teekens der verwoesting door
de ingeslagene ramen, de vernielde of midden door gespletene of uit de schernieren
gerukte voordeuren, de geknakte balken, de gescheurde muren, de gebarste.
schoorsteenen, de verwoeste daken, de ontbloote sparren. - Nog doen de stralen
der zon, of het licht der mane, of het schijnzel der lantaarnen, de straten van het,
tot het fijnste gruis verpletterde, glas glinsteren. - Op de plaats, waar het Schip
gesprongen is, is schier geen' bestraten grond te ontdekken - alles is daar met puin
en vergruisde scherven bedekt, en het geheel levert eene verschrikkelijke vertooning.
De zware boomen, welke aan den waterkant stonden, en des zomers door een
aangenaam lommer den wandelaar aanlokten en verkwikten, zijn gedeeltelijk met
wortel en al uit den grond gerukt, midden door geslagen, of geheel van den bast
beroofd, en schijnen hun anders zoo bevallig groen met eene eeuwige dorheid
verwisseld te hebben - ja! wanneer ik dezen gansch verwoesten oord aanstaarde,
bij het vliegen van sneeuwvlokken, het loeijen der winden, vertoonde zich alles aan
mijn oog, als een schrikkelijk verheven wintergezigt,’ enz.
Grooter dan waarvan de verbeelding zich een denkbeeld kan vormen, moet het
geweld en de kragt der uitbarstinge geweest zijn. Zie hier daarvan eenige weinige
voorbeelden. Zeker Rijdtuigverhuurder, een welgezet man, wiens stal op de
Garenmarkt stondt, in eene schuine rigting van de plaats, waar het Kruidschip hadt
gelegen, zat, in het heilloos oogenblik, in een afgeschoten kamertje van het
koetshuis, bezig met iets te schrijven. Hij wierdt, te gelijk met het inslaan van het
raam, van zijnen stoel opgenomen, en door het beschot boven de deur, 't geen wel
acht voeten van den grond is, heengesmeten naast den trap, welke in het koetshuis
was, waar hij, zeer sterk gekwetst en gekneusd, ter neder lag, en zich geen begrip
deezer vervaarlijke opening kon vormen, dewijl hij niets dan de schittering van eene
vlam hadt opgemerkt. - De gracht wierdt voor de huizen van Prof. RAU en Ds. BROES
bijna tot aan de stoepen van gemelde huizen in een halven cirkel weggerukt. Volgens verhaal van een geloofwaardig vriend van den Heere ROEMER, hadt dezelve,
terwijl hij zich in het oogenblik der uitbarsting op zijn buitenverblijf even buiten de
Marepoort bevondt, gezien, dat de Haar-
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lemsche trekschuit, welke daar juist voorbij voer, uit het water is opgeslagen en
weder in hetzelve neergesmakt. - Brokken van ongemeene zwaarte van het Schip
vloogen brandende door de lucht, en zijn door de daken, op de zolders, in tuinen,
of op binnenplaatzen nedergevallen. Het anker is zonder ring op een Bleek buiten
de Hoogewoerdspoort gevonden. Het lood, hetgeen onder aan de mast van het
Schip voor de zwaartekragt doorgaans met ijzeren banden vastgenegeld wordt,
was diep in den grond van het bosch aan de plaats Groenhoven op den Singel
tusschen de Koe- en Wittepoorten geslagen. - Een groot stuk van een stoepsteen
is over de Hooglandsche Kerk gevlogen, en op de gracht van dien naam gevonden.
Een ooggetuige van zeer nabij, die egter nog gelukkig het leeven behieldt, deedt
den Heere ROEMER het volgende eenvoudige verhaal van de uitbarsting zelve. 't Is
zekere JAN OVERDUIN, die spreekt. ‘Ik lag achter het Schip, welks voorsteven naar
de Vliet gekeerd was, omtrent de Langebrug te baggeren. Ik wist niet, dat 'er kruid
in dat Schip was; maar eensklaps hoorde ik in hetzelve een gepaf, zoo dat 'er twee
luiken van het dek asvlogen, waaruit eenige hoepels sprongen: het water uit het
Rapenburg drong zich rondom het Schip als opeen: toen zag ik vuur, hetwelk terstond
door eene dikke duisternis gevolgd werd; de sluisdeuren van de Langebrug sprongen
open: ik werd als op zijde gerukt en viel in het water, waaruit ik, niet wetende wat
het was, geworsteld ben, na dat een zware slag de huizen deed instorten, en het
geroep: ô God! wat is dat? verdoofde. - Kort te voren had ik nog gezien, dat een
knecht aardappelenschillen over boord wierp, en, zoo het mij voorkwam, nog had
gesproken tegen andere, die beneden waren.’
Zie hier nog een treffend voorbeeld van als uit de kaaken des doods geredden
bij het deerlijk ongeval. ‘De Heer VAN STAVEREN, wonende naast het gebouw van
den Heer VAN NOORT, hetgeen op den hoek van het Rapenburg en de Nieuwsteeg
luisterrijk praalde, zat in zijne zijdkamer voor de glazen te schrijven. Zijne
Echtgenoote, eene dochter van den eerwaardigen Leeraar PROPER, was met haar
eenig Kind en de Min in dezelfde kamer bij het vuur, gereed om thee te drinken.
Eensklaps wordt hij door een vervaarlijk licht omscheenen en onder het puin
bedolven. Geprangd tusschen steenklompen, denkt hij, dat de bliksem hem getroffen
heeft. Met meer dan gewone kracht tracht hij den grooten steenklomp, waaronder
hij lag, op te beuren. Het gelukt hem, maar nu ontdekt hij, die niets anders dan eigen
ongeval vermoedde, de akeligste omstandigheden. Hij vindt zijne jeugdige Gade
onder een bint gekneld, met steenhoopen overdekt, in haar bloed wente-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

406
lende, voor het vuur liggen. De Min ligt aan de andere zijde insgelijks gekneld,
gekneusd, gillende van weedom en vervaarlijk om hulp schreeuwende. - De Moeder
roept om haren zuigeling: zij wist niet dat de Eenige reeds verpletterd was! De Klerk
was met den grond van het kantoor naar beneden gestott. - Hij bevindt zich op den
painhoop. De menigte schiet toe, om te helpen. De balk, waaronder de Vrouw ligt,
kan niet getild worden. Elke ophefsing vermeerdert de drukking. Het bloed, 't geen
uit omelbare wonden vloeit, verzwakt de lijderesse, welke eindelijk, maar schier
levenloos, van onder den balk en steenen gehaald, en, nevens de deerlijk gewonde
Minne, eindelijk nog gelukkig hersteld is.’
Zoo werd ook een Kind, als 't ware uit een graf van puin, waaronder 12 zijner
jeugdige Schoolmakkers ellendig omkwamen, leevend opgedolven, terwijl hij afgemat
riep: help mij! ik wil mijn horlogie aan mijnen redder geeven - en, schoon zwaar
gewond, gered, hetzelve ook gulhartig aanboodt.
Volgens naauwkeurige opgave, zou het getal der omgekomenen aldus kunnen
berekend worden:
Mannen

19 Lijken.

Vrouwen

47

- onbekende

6
-

Kinderen

40

- onbekende

3
-

Onbekende bejaarde
Lijken

53

43
36

In 't geheel

151 Lijken.

Welk getal, egter, door gestorvenen aan hunne wonden, of aan de gevolgen van
den schrik omgekomenen, nog merkelijk zal moeten vermeerderd worden; hoewel
ROEMER, die zoo wel het bijzonder gelukkige als noodlottige bij de algemeene ramp
met waarheidsliefde vermeldt, aanteekent, dat van de 2000 gewonden, meest alle
hersteld zijn.

Leiden's Ramp geen toeval, of Weêrklank op den Lierzang van
E.S.: Leidens Ramp geene Godsstraf. Te Haarlem, bij J.L.
Augustini. 1807. In gr. 8vo. 39 Bl.
Wij behoren onder dezulken, waarvan de Dichter in het Voorberigt melding doet,
die naamlijk meenen dat dit stukje vroeger had behoren te verschijnen, maar evenwel
die tevens oordeelen dat het nog niet geheel en al te laat komt.
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De Ophelderingen achter dezen zang hadden wij niet verlangd: wij laten dezelve in
hare waarde; dan de Lierzang, waarop deze de weerklank is, had ze niet. Veel is
'er in, dat men met genoegen lezen zal; veel, dat nog al wat afdoet. Eene is 'er, die
wij vooral willen aanstippen: de Dichter van den beruchten Lierzang had het gevoel
van zijne Majesteit onzen Koning, bij het ongeluk, aangevoerd, en Hoogstdeszelfs
stemming, als veel edeler dan die der Leeraren, tegen wien zijn zang was ingerigt,
hoog geroemd. Vrij algemeen vond men dezen trek zeer onedelmoedig; sommigen
vonden zelfs, dat dezelve de hatelijkste strekking had. Deze zang roemt mede den
Koning, maar tevens ieder Christelijk hart; en ziet hier iets van de noot: Hoe veel
eer Gij Zijne Majesteit den Koning van Holland aandoet, met te onderstellen dat
Hoogstdezelve in uwe grondbeginselen staat, kan uit den loop dezer aanteekeningen
blijken. Gij dwaalt, mijn Vriend! anders zouden wij reden hebben te vreezen, dat Hij
ons in 's Hemels ongunst mogt gegeven zijn! - Verder. En nu! waarin heeft dan hun
hart (het hart van Neerlands dus genaamde Geestelijkheid) in tegenstelling van dat
des Konings onedel geslagen? Of is het daarin, dat, volgens U, de Koning slechts
de diepe wonden van Leiden gevoelde, en zij, bij hun gevoel van de ellende dier
ongelukkige Stad, tevens aan God dachten? enz. Over het algemeen beviel ons
toch de toon in deze Aanteekeningen; 'er valt hier en daar een woord, waarbij het
‘mijn Vriend!’ niet zeer voegzaam eene plaats zou vinden, naar ons gevoel, en het
moest toch overal geschikt geplaatst kunnen worden in eene Christelijke verdediging.
De discipel is niet meer dan zijn meester. Doch schuiven wij de Aanteekeningen ter
zijde. - Het Zangstuk zelve voldeed ook in alles aan ons verlangen niet; wij hadden,
namelijk, gaarne een stuk gehad, even zo ingerigt alsof geheel de bewuste Lierzang
nooit het licht had gezien; een voortreflijk Christelijk dichtstuk op Leidens ongeluk,
en waarvan alleen de titel of het voorberigt aan dien Lierzang herinnerde. Intusschen
verkoos nu deze Dichter dit niet, en wij moeten zijn stuk beoordeelen zo als hij het
goedvond te geven. Hij volgt den Lierzang op den voet, en ieder couplet wordt hier
omgekeerd. Alhoewel nu daardoor de Diehter als aan eenen leiband loopt, en zekere
stijfheid alzo onvermijdelijk was, zo is hem zijn plan toch wel gelukt, en meer dan
eenen trek geeft hij regt meesterlijk terug. Wij geven ter proeve juist het zelfde, 't
welk wij bij den eersten Lierzang opgaven.
Necmt God van 't zeedlijk kwaad geen kennis?
Gij loochent dit; o heiligschennis!
Beef, worm! God hoort uw lastertaal.
‘Ik schep in 't straffen geen behagen:’
Zweert God: zoo zweert geen aartstijran; enz.
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En, als, door 't blikscmvuur getroffen,
De tak eens eiks, in 't nederploffen,
Het dartelende wichtje plet,
Wat meent ge, heeft dan d' Albehocder
Niet even zeer op kind en moeder,
Als op het groot geheel gelet?

De Toren van de Leydsche Saai- of Festijnhalle sprekende
ingevoerd, bij gelegenheid van zijne slooping, veroorzaakt door
de ramp van Leyden, 12 Jan. 1807. Door J. Le Francq van Berkhey.
Te Leyden, bij P.H. Trap. 1807. In gr. 8vo. 8 Bl.
Ook dit Stukje zal men gaarne bij de overige Dichtstukjes ter gelegenheid van
Leidens jongste ramp willen voegen; de zeer oude Toren, die nu ter afbraak geslecht
zal worden, voert het woord, en verblijdt zich mede over de komst van Hollands
Koning tot den troon, en zijnen ijver tot herstel der ongelukkige Stad. De dichttrant
van den grijzen BERKHEY is bekend genoeg.

De Toren van de Leydsche Saai- of Festijnhalle andermaal
sprekende ingevoerd, bij gelegenheid, dat na de verkooping van
denzelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschortst: met
eenige historische Aanteekeningen. Door J. Le Francq van
Berkhey. Te Leyden, bij P.H. Trap. 1807. In gr. 8vo. 16 Bl.
Het is met mij nog niet gedaan;
Ik zal herbouwd, nog blijven staan.
Alschoon ik was ter koop gesteld,
'k Ben echter nog niet neergeveld.

Zo begint nu deze Toren zijnen vreugdezang, en wederom, zo als dat zulk eenen
ouden Toren voegt, in den ouden trant; wie vergt toch van zulk een oud gedenkstuk,
dat het met de eeuwen, die het doorleeft, in smaak en dichttrant dezelfde stappen
doet? Het Voorberigt meldt ons, dat dit gedenkstuk der oudheid nog niet zal worden
gesloopt, maar zo wel tot geheugenis van de ramp, als tot gedachtenis van de zorg
van den Koning, de trouw van den Magistraat, en de weldadigheid van de
Ingezetenen van het Koningrijk, misschien wel in wezen gelaten zal worden. Eenige
weinige nodige Ophelderingen, die den beminnaar van oudheden welkom zijn,
vergezellen dit Stukje, hetwelk men gaarne bij het vorige van BERKHEY voegen en
bewaren zal.
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Brief van Sophia aan Mr. J. Kinker, de brieven, door denzelven,
op haren naam, aan Mr. R. Feith geschreven, betreffende.
Uitgegeven door derzelver (van Kinker en Feith? of door haren?)
broeder Christianus. Te Utrecht, bij de Wed. J. van Terveen en
Zoon. 1807. In gr. 8vo. 22 Bl.
SOPHIA zelve, hoogst ontevreden, dat Mr. KINKER in haren naam de brieven van Mr.
FEITH heeft beantwoord, zendt hem dezen brief te huis, die, onder hare toestemming,
uitgegeven en met aanmerkingen begeleid is door haren broeder CHRISTIANUS. Zij
zegt, nimmer KINKER als haren briefschrijver gebruikt te hebben, en vermoedt, dat
eene lichtekooi zich voor haar bij den Advocaat zal aangediend hebben.
‘Neen! 'k heb U nooit gevraagd, (zegt zij)
Om dat, voor mij, te doen, wat ge, op mijn naam, nu waagt.
SOPHIA zou gewis haar zaak U niet vertrouwen;
Welligt kwam eene Vijandin
Van 't reine Christendom, een schandvlek aller Vrouwen,
(*)
Uw kamer in .
Die ligtekooi, misschien,
Heeft, onder mijnen naam, die taak U willen biên,
Een taak, geheel voor U en naar uw kunst berekend.
Welaan! zij worde zelfs uw Bruid!
Was uw geschrijf maar niet met mijnen naam geteekend,
Ik lachte luid.’

Haar broeder geeft van haar eene karakterschets, welke zoo veel hatelijkheid van
SOPHIA niet zou hebben doen verwachten, als 'er in den wensch van eene hoer tot
iemands bruid en in het luid gelach om eenes menschen verderf gelegen is. ‘Mijne
zuster SOPHIA (zegt hij) is eene vrouw van den ouden stempel. Zij heeft weinig met
uitwendig versiersel op, dat in het vlechten des hairs, omhangen van goud en
aantrekken van kleederen, bestaat; en is, integendeel, zeer gezet op de inwendige
schoonheid des harte en het onver-

(*)

‘Ook mij komt het niet onwaarschijnelijk voor, dat de eene of andere APHROSYNE, hoedanig
'er Spreuken IX:13-18. beschreven wordt, zich bij KINKER vervoerd heeft. Gemelde Heer schijnt
mijne SOPHIA van hemelschen aard zelfs in het geheel niet gekend te hebben; want anders
zou hij toch ligt hebben kunnen begrijpen, dat zij, de Vriendin van FEITH en eene welop evoede
Christesijke Vrouw, zulke brieven niet kon doen schrijven. Η γὰρ άνωϑεν ΣΟΦΙ´Λ άγνή ἐςιν,
ἐιρηνικὴ, ἐπιεικὴς καὶ ἀδιάκριϑος. - DE UITGEVER.’
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derfelijk sieraad van eenen stillen en zachtmoedigen geest, die kostelijk is voor God.
En gelijk zij dus geene slavin der Mode is; maar het onverschillig aanziet, of men
den hoed op zijn KANTS, of hoe ook, optoome, zoo laat zij zich ook door allerleijen
wind van leering niet slingeren; maar, alles beproevende en het goede zoekende
te behouden, blijft zij bij haar oud gevoelen, dat de vreeze des Heeren het beginzel
der wijsheid is.’
Gelijk broederlijke teederheid CHRISTIANUS verblindt voor de gebreken zijner zuster,
zoo heeft Mr. FEITH zich bedrogen omtrent zijne vriendin, haar veel meer zucht voor
wijsgeerige onderzoekingen toeschrijvende, dan haar ooit blijkt bezield te hebben.
‘Wees ijverig Kantiaan,
Beroem U op een taal, die niemand kan verstaan.
Ik jaag naar geenen naam, dien 'k U niet wil betwisten.’

Dus spreekt SOPHIA, en haar broeder zegt: ‘Een Wijsgeer en Christen te zijn is zeker
geene tegenstrijdigheid. Velen waren dat; het dagboek van een' Christen Wijsgeer
heeft ons dikwerf geleerd en gesticht, en ik zelf wenschte wel, dit beide ook te zijn;
maar daarom is nu alle Wijsbegeerte, of wat men zoo noemt, nog geen Christendom.’
Maar zou zich Mr. FEITH zoo zeer bedrogen hebben in SOPHIA, welke hij zich heeft
voorgesteld als eene vrouw, welke, ten minste, gevaar liep, van zich geheel over
te geven aan de Critische Wijsbegeerte? Deze verdenking is waarlijk geene
pligtpleging voor 's Dichters oordeel over zijne vrienden, en het is echter dit verwijt,
hetwelk hem openlijk in dezen Brief geschiedt, die anders vol is van hulde voor zijne
jaren, godsvrucht en dichtvermogen. - Wie het dan zijn mag, die nu de pen voor
SOPHIA en op naam van haren broeder gevoerd heeft, hij is gansch en al buiten haar
karakter gegaan, zoo als Mr. FEITH het zich had voorgesteld, en heeft ook daardoor
zoo groot gebrek aan oordeel verraden, als 'er noodig is, om, bij de openbartige
betuiging van geen Wijsgeer te zijn, hoezeer men het wenscht te wezen, zich in
wijsgeerige geschillen te mengen. Evenwel moet Recensent dezen Dichter het regt
laten wedervaren, van zijn oordeel in een ander opzigt te erkennen, voor zoo ver
hij, namelijk, in deze voor hem zoo vreemde bemoeijing, ook wel gezorgd heeft, om
de Critische Wijsbegeerte zelve onaangeroerd te laten; indien men het hem nu
slechts wil ten goede houden, dat hij zoo veel te meer in persoonlijke bitterheden,
scheldnamen en vertellingjes doet.
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Aurord, een romaniek Tafereel, uit den voorleden tijd. Door den
Schrijver van Rinaldo Rinaldini. Uit het Hoogduitsch vertaald. Met
Plaaten. Te Amsteldam, bij G. Roos. In 8vo. Iste Deel, 204; IIde
Deel, 242 bladz.
Rinaldo Rinaldini, hier de groote, de edelmoedige roover genoemd, speelt naast
Aurora in deze boekjes de hoofdrol; zij behoren daarom bij 's mans geschiedenis,
daar zij anecdoten behelzen, zegt de Voorberichter, van gevallen, welke hem schijnen
bejegend te zijn, vóór de Schrijver zijner levensgeschiedenis dezelve aanvangt, of
wel dezulken, welke in het plan des eerstgenoemden Schrijvers geen plaats konden
vinden. Daar hij nu aan het slot dezes verhaals, na het nemen van eenen goeden
teug vergifts, zich met eenen dolk in het hart steekt, en met zijn dametje of vrouw
wel en wettig wordt ter aarde besteld, zo gaat dit wel een weinig boven onze
bevatting; dan geheel vreemd is ons dit in dit werkje toch niet, daar wij reeds eenmaal
ontdekten, hoe gemaklijk het in eene Roman als deze gaat, om Aurora in het
openbaar te doen onthoofden, en naderhand den lezer te berichten, dat men een
arm meisje, dat tamelijk op haar geleek, om ontdekkingen voor te komen, de tong
uitgesneden, en daardoor het geëerd publiek, zo wel als de rechters, bedrogen had.
Het terugroepen van dooden gaat op zulk eene wijze nog al ligt.
Aurora, de schoone Aurora, hield zich voor de dochter van den Hertog van Ferrara,
door hem bij eene danseres geteeld, en had nu het oog op dezen kleinen Staat; zij
verwierf zich eenen ontzettenden aanhang, een groot en geheim verbond, waarvan
zij alle de leden aan een touwtje leidde, zonder dat bijna iemand wist, waarvoor hij
moordde en werkte, en wat de bedoeling was; deszelfs leden werden eenige letters
op den linker arm ingebrand, zodat niemand gemaklijk terug kon; ook Rinaldo, dien
zij slim en geheimzinnig genoeg tot zich had gelokt, onderging die kuur, nadat hij
reeds vroeger, (het is duidlijk op een plaatje afgebeeld) op de knieën voor haar
liggende, heuren ontblooten betoverenden witten arm had gezien, - haar dien met
een dolk had zien kwetsen, - het bloed in den gouden, half met cyprus-wijn gevulden,
beker opgevangen, - eene soortgelijke operatie aan zichzelven verricht, - en dezen
alzo gemengden drank met haar had opgedronken; terwijl hij dien nacht verder op
eene aangename wijze met haar verdroomde. - Nu gaat het spel met het geheime
verbond geheel de boekjes door zijnen gang, en 'er wordt gemoord dat iemand de
hairen te berge rijzen. Hij kwam ook zelf in dienst van de Republiek van Venetie;
want die werd 'er mede in betrokken, denklijk zonder te weten
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waarom, of het bondgenootschap trok van eenen toevalligen oorlog partij; doch bij
de doodlijke ziekte van den Hertog haren vader, zo als zij meende, kiest Aurora de
partij van zich aan hem te vertonen, opdat hij haar erkennen mogt; dan men legde
haar, gelijk men meende, doch gelijk wij reeds gezien hebben een onschuldig meisje,
voor deze vermetelheid het hoofd voor de voeten. Nu was 't verbond ten einde?
hola wat! Aurora had verzoeken of bevelen nagelaten, en gaf haren geest en Rinaldo
een rendezvous; eerst spookt zij zo wat, en eindelijk wordt het de nog levende
Aurora zelve; - het moorden gaat dus den gang, tusschenbeiden ook brandstichting;
doch eindelijk zijn Rinaldo en Anrora verblijd eene schuilplaats te vinden bij eenen
ouden vriend harer moeder; doch ook hier raakt men hen op 't spoor, en de vriend
kan hen niet langer verbergen; hij beproeft of zijn gezag en invloed hen redden kan,
vertrekt ten dien einde, en ontdekt hen schriftlijk dat hij eigenlijk de vader van Aurora
en de zuster der danseres hare moeder was. - Eerst waren zij nu nog wettig
getrouwd; kort daarop komt de tijding dat men hen zo zo vatten zal, en, bij het
onvermijdlijk uitzicht op beul en schavot, kiezen zij nu den dood, dien wij reeds
boven gemeld hebben, en rusten in hun graf, - tot dat de een of andere
Romanschrijver goedvindt hen nogmaals op te wekken. Gods vrede zij met ons
allen! zo eindigt dit stichtelijk werk.
De Autheur is geheel niet vreemd in de kleinere Staaten en Vorstenhoven van
Opper-Italien, zo zegt het Voorbericht, en die dit dan oorbaar en nuttig acht, moge
daaromtrent in dit verhaal zijne leering zoeken: hem, dien de boekjes bevallen,
zullen de plaatjes denklijk dan ook wel behagen; voor beiden wordt, naar ons gevoel,
het zelfde soort van smaak vereischt.

Courte Introduction à la connoissance des Corps celestes et du
systeme du Monde, ou contemplation de la Nature et de ses
Phenomenes. Traduction posthume du Hollandois de J.P. Jungst,
par O. Byrde, Maitre de Pension à Amsterdam, avec plusieurs
notes du même. à Zutphen, chez H.C.A. Thieme. 1807. 8vo. 91 pag.
Beknoptheid en volledigheid prijzen het oorspronkelijk werkje aan; de Heer BYRDE
vond het echter voor sommige onderwijzers nuttig, eenige ophelderende
aanmerkingen aan den voet der bladzijden 'er bij te voegen, en daarenboven heeft
hij 'er nog iets over de hoozen bijgevoegd. Wij vonden alle zijne aanmerkingen
doelmatig, en gelooven dat hem menig onderwijzer daarvoor dank verschuldigd is.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Pauli Ernesti Jablonskii Opuscula, quibus Lingua et Antiquitas
AEgyptiorum, difficilia Librorum Sacrorum loca et Historiae
Ecclesiasticae Capita illustrantur; magnam partem nunc primum
in lucem protracta, vel ab ipso Auctore emendata ac locupletata.
Tomus II. Edidit atque animadversiones adjecit Jona Guilielmus
te Water. Lugd. Batav. apud A. et J. Honkoop. 1806. 8vo. pagg.
494.
Het Eerste Deel deezer keurige Verzamelinge hebben wij in het laatstverlopen jaar
(*)
onzen Leezeren aangekondigd ; van het Tweede, thans door den Heere TE WATER
der geleerde waereld medegedeeld, moeten wij nu eenig verslag doen.
I. Het eerste, dat ons hier voorkomt, is eene Verhandeling, getiteld: REMPHAH,
(†)
een God der AEgyptenaaren, door de Israëlieten in de Woestijne geëerd, enz. .
Men weet, dat STEPHANUS (HAND. VII:43.) daarvan spreekt in eene aanhaalinge van
AMOS V:25, 26. Maar deeze heeft, in het Hebr., eenen geheel anderen naam ויכ,
Kiun of Kijun. De Grieksche Overzetting, welke STEPHANUS volgt, leest Ῥαιφὰν, in
o

een enkel Handschrift Ρομφᾶ of Ῥεμφᾶ. De zwaarigheid is hier - 1 . Hoe kan men
zeggen, dat de Israëlieten, geduurende hunne omzwerving in de woestijne, Gode
geene offeranden toegebragt, maar de Afgoden gediend hebben? Van het laatste

(*)
(†)

Alg. Vad. Letteroef. voor 1806. I Stuk, bl. 49 env. Uit de Voorreden des Uitgeevers gaven wij
een bericht van des Schrijvers Leeven in ons Mengelwerk voor het zelfde jaar, bl. 379 env.
REMPHAH, AEgyptiorum Deus, ab Israëlitis in Deserto cultus, nunc ex Linguà et Antiquitate
AEgyptiacâ erutus et illustratus.
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heeft men blijken in de Boeken van MOSES: van het eerste spreekt de Schrijver § 2.
bl. 8. en brengt meer dan ééne gissing van verscheiden Geleerden te berde.
Misschien zoude men kunnen zeggen, dat wel de openbaare offerdienst, welke op
kosten van den Staat geschiedde, waargenomen, maar de offeranden van bijzondere
persoonen verwaarloosd wierden, waartoe en des Volks neiging tot afgoderij, en
o

de mindere voorraad van offervee kunnen zamengewerkt hebben. - 2 . Over de
groote vraag, hoe toch de LXX van Kiun of Kijun konden maaken Raiphan, Remphan,
Rempha of Rompha, begint JABLONSKI te handelen § 4. bl. 13. Sommigen meenen,
dat het woord  ויoudtijds bij AMOS gelezen is  יof Kevan, en de LXX, of misleid
door een gebrekkig handschrift, of bij overijlinge, gesteld hebben Revan of Raiphan:
van welke verwisseling der letteren  כen  רde Schrijver zelve, bl. 24, een voorbeeld
bijbrengt. Dit gevoelen, eerst door DRUSIUS, naderhand door VITRINGA (den Vader)
en anderen verdedigd, komt onzen Schrijver niet aanneemelijk voor, om redenen,
welke men kan vinden § 5-7. bl. 15-25. Zijne eigene gedachten, in de volgende §§
voorgesteld, en met veel geleerdheid en oudheidkunde verdedigd, komen hierop
uit, dat Remphan een AEgyptisch woord is en uit geene andere Oostersche Taale
kan verklaard worden; dat de Israëlieten in AEgypte de Afgoden gediend hadden,
zo als blijkt uit de gebeurtenis van het gouden Kals, uit JOS. XXIV:14 en EZECH.
XX:7, 8; dat RE of RO in het AEgyptisch eenen Koning beteekent, en PHEH den hemel,
terwijl de M een teeken is van den zogenaamden status constructus, of, dat het
woord PHEH in den tweeden naamval wordt genomen; dat, gevolgelijk, Remphah,
of Romphah, is de Koning des Hemels, d.i. de Zon, welke onder het zinnebeeld van
het gouden Kalf geëerd werd, gelijk dus, in AEgypten, de gewijde Ossen, Apis en
Mnevis, zinnebeelden der Zonne waren; dat bij de AEgyptenaaren de Zon inderdaad
de Koning des Hemels genoemd werd, en zelfs in de gemeene taal PH (Re of Rhe)
de Zon beteekent; dat wel het woord Remphan bij geene andere Schrijvers voorkomt,
maar dat meer andere woorden slechts eenmaal gevonden worden, en dat men,
eindelijk, van Remphan nog hier en daar spooren ontmoet. - Met deeze verklaaringe,
waardoor JABLONSKI, zo als
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(*)

zich plagt uit te drukken , de waarheid uit den put getrokken heeft,
wilden wij ook den Nederduitschen Leezer bekend maaken, en hebben ons daarom
bij deeze Verhandeling wat langer opgehouden, te meer daar zij ten uitersten
zeldzaam was geworden, gelijk de Hr. TE WATER aanteekent bl. 231 van het Iste
Deel deezer Opuscula, welken men dus te grootere dank verschuldigd is voor deeze
nieuwe uitgaaf.
II. In de tweede plaats ontmoeten ons Acht Verhandelingen over het Land GOSEN,
zo beroemd in de Schriftuure, de woonplaats der Israëlieten, geduurende hun verblijf
in AEgypten. Onze ruimte gedoogt geen uitvoerig verslag hiervan. Alleen zullen wij
trachten den Nederduitschen Leezer met den hoofdinhoud en den loop des Werks
eenigzins bekend te maaken. - De Eerste Verhandeling spreekt van de verschillende
gevoelens onder de Geleerden over de ligging deezer Landstreek. Dat zij behoorde
tot de vruchtbaarste van AEgypten blijkt uit het verhaal van MOSES, en wordt
algemeen erkend, § 2. bl. 79. De meesten hebben haar geplaatst in Neder-AEgypten,
of de zogenaamde Delta, § 3. bl. 81; maar verschillen evenwel omtrent de juiste
plaats. Sommigen zoeken haar nabij het oude Pelusium, of tegenwoordig Damiate,
(§ 4. bl. 83.) anderen omstreeks Heliopolis, bij MOSES On, dat wel buiten de Delta
lag, maar evenwel tot Neder-AEgypten behoorde, § 5. bl. 85. VITRINGA poogde beide
gevoelens te vereenigen, door te stellen, dat Gosen zich uitstrekte langs den rechter
oever des Nijls van Pelusium tot Memphis, § 6. bl. 88. - De Tweede Verhandeling
VALCKENAAR

o

bevat een onderzoek der redenen, waarop deeze gevoelens rusten; als 1 . de
vruchtbaarheid des Lands, § 2. bl. 92. waarop aangemerkt wordt, dat deeze niet
aan Neder-AEgypten bijzonder eigen is, maar tot geheel AEgypten behoort, zover
o

het door den Nijl bevochtigd wordt. 2 . De onderstelde nabijheid van Gosen aan het
land van Canaän, in de gedachten, dat JOSEPH zijn verblijf gehouden hebbe te Tanis,
of Tzoan, zo als de Schriftuur het noemt, en vandaar zijnen Vader JAKOB zij te
gemoet gereisd; van welke stel-

(*)

Dat niet alle Geleerden zo gunstig over het gevoelen van JABLONSKI denken, kan men
ondertusschen zien uit de Aanteekening van den Heere TE WATER bij het eerste Deel, bl. 231.
Rec.
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o

ling de zwakheid wordt aangetoond, § 3, 4. bl. 94 env. 3 . Dat de LXX Overzetters,
GEN. XLV:10, Gosen noemen Gesem van Arabie, of het Arabische Gesem; waarop
wordt aangemerkt, dat allen, die ten Oosten van den Nijl, zelfs in Opper-AEgypten,
o

woonden, den naam van Arabiërs droegen, § 5. bl. 98. 4 . Dar Tanis, of Tzoan, de
Hoofdstad van AEgypten was; waartoe men zich beroept op PSALM LXXVIII:12, 43.
Dan de Schrijver merkt aan, dat Tzoan aldaar niet de Stad Tenis, maar geheel
Neder-AEgypten beteekent, terwijl het volgende AEgypten het Oppergedeelte des
Lands boven Memphis aanduidt, § 6. bl. 101 env.
De Derde Verhandeling is de eerste van Vier, waarin de Schrijver zijn eigen
gevoelen voordraagt. Dit is, dat Gosen moet gezocht worden in den ouden Nomos
Heracleopolitanus, een door den Nijl gevormd eiland, en omstreeks hetzelve, in de
Landstreek, die tegenwoordig den naam Fioum (of, zo als POCOCK spelt, Faiume)
voert, boven het hedendaagsche Kairo, § 2. p. 108. Ook anderen, voor hem, waren
'er niet vreemd van, § 3. bl. 111. Hij begint het hier te verdedigen uit de zonderlinge
vruchtbaarheid deezer landstreek, § 4 en 5. bl. 112 env. waartoe hij zich beroept
op het getuigenis van STRABO; § 6. bl. 116. op eenige uitdrukkingen der Schriftuure,
(*)
en § 7. bl. 122. op de berichten van andere Schrijveren . - In de Vierde Verhandeling
gaat de Heer JABLONSKI over tot het bewijs, afgeleid uit de ligging van Gosen, waartoe
hij zich den weg baant door vooraf te onderzoeken, welke, ten tijde der Israëlieten,
de Hoofdstad van AEgypten was. Hij spreekt blj die gelegenheid van eene
Verhandeling, waarin hij, boven het reeds aangevoerde in de Tweede Verh. § 6,
nader wilde toonen, dat het Tanis, of Tzoan, niet kan geweest zijn; maar welke
Verhandeling nooit voltooid, immers niet tot kennis van den Heere TE WATER is
gekomen, § 2. bl. 127. Na het overweegen van verscheidene redenen, welke voor
(†)
Heliopolis, en van andere, welke voor Memphis, aan de Westzijde des Nijls , pleiten,

(*)
(†)

In het opschrift van deeze paragraaph staat, vermoedelijk door eene schrijffeil, Plinii in plaatze
van Strabonis. Rec.
POCOCK, SHAW en NIEBUHR verschillen omtrent de juiste plaatzing deezer oude maar nu geheel
verwoeste Stad. De eerste plaatst haar omtrent het tegenwoordige Sakara of Metrahenne;
de tweede wat noordelijker tegen over Cairo, daar nu Giza of Dsgize ligt. De derde houdt het
meest met den eersten. Zie de Aant. (**) van CRAMERUS bij POCOCK's Beschrijving van het
Oosten enz. I D. bl. 70. Rec.
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tracht hij de gevoelens daaromtrent overeen te brengen door de onderstelling, dat
de AEgyptische Koningen, even gelijk de Persische, voor verschillende jaargetijden
onderscheiden verblijfplaatzen kunnen gehad hebben, § 3, 4, 5. bl. 128 env. In de
volgende §§ onderscheidt hij het Land van Ramses of Rameses, dat Gosen zelve
is (GEN. XLVII:11) van de Stad van dien naam (EX. I:11) volgens hem Heliopolis of
On, welke de Israëlieten, door PHARAO gedwongen, wel niet van den grond af
bouwden, maar door dijken versterkten, tegen de overstroomingen van den Nijl
beveiligden, en bekwaam maakten tot het bewaaren van koorn, enz. § 6-9. bl. 134
env. - § 1 der Vijfde Verhandeling dient tot naderen aandrang der stellinge, dat
Memphis, ten tijde van MOSES, de Hoofdstad van AEgypten was; waarbij de Schrijver
met lof gewaagt van eene Verhandeling van den Jesuit SICARD, over den doortocht
der Israëlieten door de Roode Zee, in de Nouveaux Memoires des Missions T. VI;
en gaat, met § 2. bl. 144, over tot drie bewijzen voor zijn gevoelen. 1. Het oogmerk
van God, dat de Israëlieten afgezonderd van de AEgyptenaaren zouden leeven;
waartoe het tegenwoordige Fioum zeer geschikt was, als zijnde, hoe vruchtbaar in
zichzelve, door woestijnen omringd, en van het overige des Lands afgescheiden.
2. De plaag der Sprinkhaanen, welke door eenen Westenwind in de Roode, of
(*)
Schelfzee (  וּם ה, mare algosum ) gedreven werden, EX. X:19. 3. Den weg, langs
welken de Israëlieten uit AEgypten trokken. Doch hier kunnen wij hem niet volgen.
- Even weinig kunnen wij ons ophouden bij de Zesde Verhandeling, waarin de Hr.
JABLONSKI zich beroept op sommige overleveringen der AEgyptenaaren en van
anderen, welke, gelijk hij erkent, op zichzelve niet veel afdoen, schoon zij, gevoegd
bij andere bewijzen, derzelver gewicht vermeerderen.
De twee laatste Verhandelingen over dit onderwerp

(*)

Dat Schelf oudtijds eene bies beteekende, vindt men bij KILIANUS en bij MEYER. Rec.
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bevatten een verder bewijs, afgeleid uit den naam Gosen. Dit is, volgens den
Schrijver, (§ 1 der Zevende Verhandeling, bl. 186) een AEgyptisch woord, over
welks rechtschrijving en uitspraak gehandeld wordt § 2. bl. 188. Door uitlanders
werd het, gelijk veelal gebeurt, somtijds zeer misvormd. Bij de LXX is het Γεσὲμ
(Gesem) bij ARTAPANUS Καισὰν (Kaisan) en Κεσσὰν (Kessan) bij MANETHO Κωχωμη
(Kochome) en Κωχώνη (Kochone) § 3. bl, 190. Volgens den Schrijver beteekent
het Heracleopolis of de Stad van Hercules, en de Grieksche naam is eene vertaaling
van den AEgyptischen, § 4. bl. 193. Het woord, naamelijk, is zamengesteld uit Kahi
(*)
of Kah, eene Stad, en Shom of Shoom , dapperheid, sterkte, macht, en vandaar
HERCULES, § 5. bl. 195. De §§ 6 en 7 dienen tot verdere opheldering en aandrang
deezer beteekenis. - De Achtste Verhandeling is geschikt tot beantwoording der
vraage, of ten tijde van JOSEPH de AEgyptenaars reeds met Afgoderij besmet waren,
hetgeen sommigen ontkennen, § 1, 2. bl. 203 env. De Schrijver is van een ander
gevoelen, en brengt § 3. bl. 205 eenige, zijns oordeels, waarschijnelijke redenen
bij. Van meer gewicht is bij hem POTIPHERA, de Schoonvader van JOSEPH, die GEN.
(†)
XLI:45 en elders Priester van On genoemd wordt, schoon sommigen, en onder
deezen onze Nederduitsche Overzetters (waarschijnelijk om JOSEPH niet aan de
dochter van een afgodspriester te doen huwen) hier  זﬨכvertaalen door Oversten.
Maar de naam POTIPHERA zelve beteekent, volgens den Hr. JABLONSKI, eenen Priester
der Zonne, § 4. bl. 209. De overige paragraaphen spreeken van den AEgyptischen
HERCULES, veel ouder dan den Griekschen, en alleen eene symbolische voorstelling
der godlijke kracht, volgens sommigen de ongeschapen eeuwige Godheid; volgens
anderen de krachtig werkende en alles verleevendigende Zon, enz. waaraan de
Grieken, die hunnen HERCULES beschouwden als een voorbeeld zonder

(*)

(†)

De Sh is in het AEgyptisch een klank, welken de Grieken door geene hunner letteren kunnen
uitdrukken, en waarvoor zij nu hun γ dan hun χ stellen. Hij komt, volgens JABLONSKI, overeen
met de Fransche g voor eene e of i.
MICHAëLIS, die anders der stellinge van onzen Schrijver omtrent het land Gosen niet was
toegedaan, is hierin met denzelven van één gevoelen.
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wedergade van sterkte en dapperheid, ook deszelfs naam hebben gegeven. Dit
alles is met veel geleerdheid en op eenen inneemenden trant voorgedragen; maar
heeft evenwel geenen algemeenen bijval gevonden. Zie de Aant. (z) van den Heere
TE WATER, in het Iste Deel deezer Opuscula, p. 57.
(Het slot hierna.)

Het ongegronde van sommige vooroordelen tegen het Euangelisch
Gezangboek en het onbetamelijke van den tegenstand bij deszelfs
invoering aangewezen, enz. Te Leeuwarden, bij J.W. Brouwer.
1807. In gr. 8vo. 67 Bl.
Dat 'er op de onlangs bij de Hervormden ingevoerde Gezangen, zoo met opzicht
tot het dichtkundige, als anderzins, vrij wat aan te merken valt, is, gelijk door anderen,
zoo ook in ons Maandwerk, onbewimpeld gezegd; en 't ware in de daad te wenschen
geweest, dat dit werk met minder overhaasting toegegaan ware, en dat de eenmaal
opgestelde en verzamelde Gezangen door eene tweede Commissie nog eens nader
overgezien waren geworden, eer men dezelven, als algemeen goedgekeurd, door
't gezag van Classen en Synoden, had in trein gebragt. Maar nu zij eenmaal zijn
ingevoerd, is 't grootelijks af te keuren, dat men ginds en elders, door uitmeting van
derzelver waare of vermeende gebreken, uit onderscheidene oogmerken, 't rustig
gebruik derzelven in de Gemeenten tegenwerkt; en dat wel te meer, omdat 'er toch
in de daad veel goeds in dezen bundel wordt gevonden, waarvan men zich met nut
kan bedienen, en men geenzins kan ontkennen, dat voor hun, die bij elk gedeelte
der openbare Godsvereering niet dan redelijke stichting zoeken, waarlijk eene groote
behoefte was aan zoodanige Gezangen, die 't wel niet gemakkelijk zou vallen,
vooreerst en op beteren voet aangenomen te krijgen, indien men eens, onder 't
voorwendsel van noodige herziening, te rade wierd, tot tijd en wijle dat hetzelve zou
zijn verbeterd, van 't verder gebruik van 't eenmaal met openbaar gezag goedgekeurd
Gezangboek af te zien.
Wij prijzen overzulks elke poging, om domme en bevooroordeelde menschen van
hunne verkeerde begrip-
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pen, omtrent deze Gezangen, terug te brengen. En, in dat opzicht, verdient ook het
hier aangekondigde boekje lof. Drie Ledematen, GODARD, PETRUS en BERNARDUS,
zeggen en verdedigen hunne gedachten, ieder op zijne wijze. De eerste is eigenlijk
de voorstander van het Gezangboek, die de bedenkingen van PETRUS, die 't niet
eens heeft gelezen, en van BERNARDUS, die zich wat meer geoefend vertoont, met
bescheidenheid tracht op te lossen. Hij doet hen opmerken, dat zij, die hunnen
afkeer van de Gezangen toonen, door uit de kerk te loopen, of althans niet mede
te zingen, openbare ergernis geven, en andere gezindten stof tot lastering geven,
door de verdeeldheid en verwarring, die zij veroorzaken; terwijl zij hunne onkunde
en voorbarigheid aan den dag leggen, door zoodanige misprijzing van een werk,
waaraan zoo vele verstandige en rechtzinnige mannen geärbeid, en zoo vele
anderen, met lof en roem bekende Kerkleeraars, alom hunne goedkeuring gegeven
hebben. Hij tracht hen vervolgends te overtuigen, dat zij, die zich tegen de besluiten
en verordeningen der Kerkenraden, Klassen en Synoden verzetten, zich aan muiterij
schuldig maken; dat zulke vergaderingen wel geen recht hebben, om iemands
geweten aan banden te leggen, maar dat het ook niemand vrij staat, de vastgestelde
orde naar willekeur te storen, en verwarring aan te richten. Op de vordering, dat
men eerst het goedvinden van alle bijzondere Gemeenten had moeten vragen,
wordt, uit het voorbeeld van 't geen men in 't burgerlijk bestier heeft zien gebeuren,
aangetoond, dat daardoor de grootste verdeeldheid en verwarring zou veroorzaakt
geweest zijn, en dat dit, eenmaal tot eenen algemeenen regel aangenomen zijnde,
ook in andere opzichten, de nadeeligste gevolgen zou na zich slepen. Op soortgelijke
wijze worden andere bedenkingen, deels ontleend uit eene ongelukkige vergelijking
van de Gezangen, als menschelijke opstellen, met de Psalmen, die door Gods Geest
zijn ingegeven, deels uit deze en gene uitdrukingen, waaraan men zich stoot, meestal
met goede redenen uit den weg geruimd. Onder de aanstotelijke uitdrukkingen wordt
gerekend, dat mon de Christenen, in hun gezang, wil laten zeggen, dat God werelden
geschapen heeft. GODARD geeft zich veel moeite, om BERNARDUS aan 't verstand
te brengen, dat dit een goeden zin heeft, en tegen de Bijbelleer geenzins aanloopt.
Eenigzins meer verlegen maakt hem
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eene uitdrukking in het achtënnegentigste Lied, volgends welke de Christenen
gezegd worden, met hun kroost, door den doop herboren te zijn: 't geen meer met
de Leer der Roomsche Kerk, dan met de belijdenis der Hervormden, schijnt te
stroken. Hij bekent rondelijk, dat dit met de hedendaagsche leerwijze, bij de
Hervormden vrij algemeen aangenomen, geenzins overeenstemt, maar dat dit
evenwel toch waarlijk de oude Gereformeerde Leer is, die in de Formulieren van
Eenigheid is begrepen, wier opstellers, in de Roomsche Kerk geboren en opgevoed,
het een en ander uit de denkwijze en den spreektrant, waaraan zij gewoon waren,
zullen overbehouden hebben, waarvan men naderhand wijslijk is teruggekomen.
Dat men, in het gantsche Gezangboek, allen, die medezingen, als Christenen laat
spreken, was gemakkelijker op te lossen, omdat in alle meest gebruikte Psalmen
soortgelijke toon heerschend is. En hier beroept zich GODARD ook zeer gepast op
de Formulieren en zoogenaamde Liturgie, waarin men de thans gebruikelijke schifting
der gemeente in geloovigen en ongeloovigen, bekeerden en onbekeerden, geenzins
aantreft.
Vele lieden, van den denktrant van PETRUS en BERNARDUS, zullen waarschijnelijk
dit geschrift niet lezen. Hier en daar valt het echter mogelijk nog wel dezen of genen,
die voor overtuiging vatbaar is, in handen. Anderen, die 't in de hoofdzaak met den
Schrijver eens zijn, kunnen 'er zich ook, bij voorkomende gelegenheden, tot
teregtwijzing van zwakken, met nut van bedienen. De wijze der zamenspreking en
geheele schrijfstijl is ons niet best bevallen. Welligt oordeelde de Opsteller deze
manier van onderricht voor hun, die hij voornamelijk op 't oog had, meest gepast.
Maar dan hadden wij evenwel verlangd, bij 't einde te vernemen, dat PETRUS en
BERNARDUS werkelijk, door de bijgebragte redenen, tot betere gedachten waren
gekomen. De uitkomst is geene andere, dan dat beiden, na eene langwijlige
redewisseling, nog even stout, als bij den aanvang, op hun stuk blijven staan.
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Adres, aan alle de respective Hoog-eerw. Synodale Vergaderingen
der Herv. Nederd. Gemeenten dezer Landen, die dezen jare zullen
gehouden worden: tot redres van de voorkomende gebreken, in
de nieuwe Euang. Gezangen, zoo ten aanzien van de Herv. Leer,
als die der Taal- en Dichtkunde, enz. Te Amsterdam, bij W. Brave.
1807. In gr. 8vo. 40 Bl.
De steller of stellers van dit zoogenaamd Adres, dat men doet voorkomen, als
herkomstig van een aantal Leeraren, Ouderlingen, Diaconen en Leden der
Gemeenten in ons Vaderland, behooren ook al tot de misnoegden over de invoering
der Euangelische Gezangen bij 't Hervormde Kerkgenootschap, en zouden wel
gaarne zien, dat men daarvan terug kwame. Wie zij zijn, zeggen zij vooralsnog niet;
ook hebben zij zich dit jaar nog niet schriftelijk, en met name, aan eene bijzondere
Synode willen aanmelden. Liever wilden zij eerst beproeven, of zij door dit openlijk
uitgegeven Adres, welk nu door alle de Synoden dezer Landen, en derzelver
Committenten, kan beöordeeld worden, hun oogmerk konden bereiken, terwijl zij
'er de stoute bedreiging bijvoegen, van zich anders, in een volgend jaar, meer
bepaald, met bijvoeging hunner namen, ter plaatse, daar zulks geschieden kan, te
zullen aanmelden.
Intusschen bedienen zij zich listiglijk van 't gezag van den zoo algemeen
hooggeschatten Utrechtschen Leeraar HINLÓPEN, die in eenen kort voor zijnen dood
uitgegeven brief, door AHAZ. VAN DEN BERG geplaatst in 't Vervelg op zijne Gedachten
over Geestelijke Oden en Liederen, had te kennen gegeven, hoe huiverig men
voormaals, van den tijd der Kerkhervorming af, tegen het invoeren van nieuwe
Gezangen bij den openbaren Godsdienst was geweest, en den voorslag had gedaan,
om, als 'er dan evenwel bij de Psalmen nog Gezangen verlangd wierden, een en
ander gedeelte van Gods Woord, en wel bepaald des Nieuwen Testaments, in poëzij
te brengen, met bijvoeging van verscheidene voorbeelden, die men daartoe zou
kunnen kiezen. Zij beklagen zich te meer, dat dit voorstel is in den wind geslagen,
omdat men werkelijk, ten gevolge van zeker Programma, desaangaande in de
Maandelijksche Boekzaal geplaatst,
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eenige Gezangen van zoodanigen Bijbelschen inhoud [toen het reeds te laat was]
had beginnen te verzamelen. 't Doet hun dan grootelijks leed, dat men nu, en in 't
vervolg, bij de NB. van God ingegevene Psalmen, Liederen zal moeten zingen, die,
ten aanzien van derzelver inhoud en zamenstelling, enkel voortbrengsels des
menschelijken vernufts zijn. Zij beroepen zich verder op vele gebreken tegen de
regels der Dichtkunde, die men 'er in aantreft. 't Mishaagt hun, dat 'er zoo vele
Gezangen zijn zaamgebragt, ook vele over één onderwerp. Zij zijn vooral te onvrede,
dat men dezelven uit onderscheidene Gezangboeken van verschillende
Godsdienstige Genootschappen gekozen heeft. Vandaar meenen zij, dat
verscheidene afwijkingen van de Leer van het Nationale Dordsche Synode ontstaan
zijn, en bewijzen het, op hunne wijze, onweersprekelijk, dat de Leer der algemeene
voldoening, en der algemeene genade, maar in al te vele Liederen gevonden wordt.
Zij willen wel niet ontkennen, dat men alle daartoe behoorende gezegden in een
goeden zin zou kunnen verklaren, maar kunnen niet dulden, dat 'er uitdrukkingen
in zijn, die een bedenkelijken zin hebben. [En hoe zullen zij het dan toch ook, met
hunne berijming van het Nieuwe Testament, maken?]
't Voorstel is, om, in navolging van 't geen in de Nationale Synode van Dordrecht
was gearresteerd, te besluiten, dat alle Gezangen, buiten de weinigen in het
Psalmboek voorkomende, uit de Kerk geweerd, en daar 'er eenige albereids
ingevoerd zijn, deze met de gevoegelijkste middelen zullen afgesteld worden. Kunnen
de Synoden daartoe niet komen, dan is althans het eerbiedig verzoek, dat door de
Hoog-Eerw. Christelijke Kerkvergaderingen dezer Landen eene nadere Commissie
benoemd worde, om deze Gezangen te verminderen en te verbeteren, en uit
dezelven weg te nemen alles, wat voedsel geven kan aan begrippen, met de Leer
onzer Formulieren van Eenigheid niet overeenkomende, alles, wat strijdt tegen de
regels der taal en dichtkunde, en het schoone daarvan, tot zulk eene hoogte
gekomen, in deze dagen, en in sommige Gezangen zoo treffend voorkomende.
Men vindt, in dit Adres, al wederom een merkelijk aantal, zoo van waare, als
vermeende gebreken van 't nieuwe Gezangboek, deels dezelfde, die reeds door
dezen en genen opgenoemd waren, deels ook nog eenige andere,
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aangewezen. Soms vragen wij bij ons zelven, waarom verzet men zich toch zoo
heftig tegen dit nieuwe Gezangboek? Zou 't minder gemakkelijk vallen, een even
groot aantal van dergelijke of andere gebreken aan te toonen, in verre de meeste
Gezangboeken, die zoo in ons Vaderland, als elders, bij andere Gemeenten van
onderscheidene gezindten, ook bij de Hervormden, zonder zoo veel tegenspraak
zijn ingevoerd, en ongestoord, tot algemeene stichting, in gebruik blijven? Zingt niet
dat beschaasd gedeelte der Natie, dat onze Walsche Kerken gewoon is te bezoeken,
in verre de meeste Gemeenten, zonder dergelijken tegenstand, stil en rustig de
onlangs bij dezelven ingevoerde Cantiques, waarop anders, zoo ten aanzien van
het dichtkundige, als leerstellige, ook vrij wat valt aan te merken? - Dat niet alle
aanmerkingen, in dit Adres, even gewigtig zijn, kan, dunkt ons, uit deze staaltjes
blijken. In het 31ste Lied, moest de mensch niet opgewekt zijn, om zijne waarde te
gevoelen, omdat de ellendige en doemwaardige zondaar geene waarde heeft; in
het 33ste, wordt dit gezegde berispt: Versterk mijn kracht tot alle goed, omdat dit
van den in zich zelven krachtelozen zondaar niet kan gezegd worden. Zoo wordt
ook als een groot gebrek uitgemeten, dat 'er dan eens van de wereld, en van de
zon, en dan weder van werelden en zonnen, van duizend werelden en duizend
zonnen wordt gesproken. Wie zal 't zulken Keurmeesters van pas maken?
Door ééne misdaad vielen wij,
Door één Verlosser zijn wij vrij.

Dit is hun nog niet rechtzinnig genoeg. 't Strijdt met de Dordsche Leer der eeuwige
verkiezing van eenige weinigen. Wij vragen nog eens, hoe zouden deze lieden over
Paulus oordeelen, wanneer eens uit het N. Test. het 5de H. uit diens Brief aan de
Rom. tot een Kerkgezang berijmd werd? Zij beklagen zich over het al te groote getal
van bijeengebragte Liederen; maar des te ruimer is dan nu de keuze. Men heeft
met rede geöordeeld, en, in onderscheidene uitgekomene Schriften en Maandwerken,
ook in 't onze, aangetoond, dat sommigen 'er slecht in voegen. Laat verstandige
Leeraars die allen, en nog meer anderen, vrij uitmonsteren. Hoe velen blijven dan
nog overig, die met stichting kunnen gebruikt worden?
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En, al ware 'er dan geen een Gezang, dat in zijn geheel door den beugel kon, hoe
vele kleinere en grootere gedeelten, en onder dezen niet weinige, die waarlijk roerend
en schoon, en geheelenal regt gepast zijn, kunnen dan evenwel nog met meer nut,
in onze Christelijke Vergaderingen, gezongen worden, dan de meeste berijmde
Psalmen? Mettertijd vervangt wel eens eene verbeterde uitgave van 't nieuwe
Gezangboek deze eerste, zeker geenszins volmaakte, proeve. 'Er ware geen einde
te zien aan de verwarring, die gewisselijk ontstaan zou, indien men nu reeds de in
het Adres voorgeslagene herziening ging te werk stellen.

Verzamelde Gedachten over het recht gebruik van de Leere van
de Ommagt (Onmagt). Het oude en nieuwe in de Godsdienstleere.
Het Onderwijs der Kinderen en der Jeugd. Het recht gebruik van
den Bijbel. Het Zedekundig Onderwijs. Den Doop. Het Avondmaal.
Voorgedragen in Gesprekken. Te Leeuwarden, bij J.W. Brouwer.
1806. In gr. 8vo. 197 Bl.
Deze verzamelde Gedachten loopen over dezelfde onderwerpen, die, sedert eenigen
tijd, in verscheidene geschriften, door een Schrijver, die nog niet verkozen heeft zijn
(*)
naam openlijk te noemen, op soortgelijken trant zijn behandeld . Zij zijn of van
dezelfde hand, of van iemand, die 't daarmede geheel eens is, met denzelfden
toeleg, om den gemeenen man redelijker begrippen over de Godsdienstleer in te
boezemen, vervaardigd. Uit de Voorrede, die deze dagteekening heeft, Leijden 1
Aug. 1799, zou men schier opmaken, dat dit boekje al vroeger gedrukt is geweest,
en nu nog eens weder, onder een nieuwen titel, te voorschijn komt. Wij erinneren
ons evenwel niet, het in dien vorm gezien te hebben. Mogelijk is die geheele
onderteekening wel verdicht.
Hoe het daarmede zij, die uit het bekende, en nog bij zeer velen hooggeschatte,
Katechiseerboekjen van

(*)

Proeve over het Euangelie. Het Avondmaal eenvoudig gemaakt. Over eenige Volksbegrippen
in de Gereformeerde Kerk. Gedachten over de regte behandeling van eenige Leerstukken.
Gedachten over 't Predikambt, en nog meer anderen.
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HELLENBROEK,

en de Schriften van BRAKEL, VAN DER KEMP en dergelijken, velerlei
verkeerde, voor de regte beoefening van het Christendom zeer nadeelige
Volksbegrippen, omtrent de Christelijke Leer, ingezogen hebben, kunnen, indien zij
niet al te zeer bevooroordeeld zijn, uit dit geschrift veel teregtwijzing ontvangen. De
inhoud der behandelde stukken is op den titel vermeld.

Redevoering, ter gelegenheid van de Derde Jaarlijksche
Vergadering van het Amsterdamsch Genootschap ter bevordering
der Koepok-inenting voor minvermogenden, gehouden in de
Engelsche Kerk, 1 Nov. 1806, door den Voorzitter G. Vrolik.
Amsterdam, bij J.S. van Esveldt-Holtrop. 1807. In gr. 8vo.
Gaven wij in onze vorige aanprijzende beoordeeling der Verhandelinge van den
Geneesheer A ROY, over de voorbehoedmiddelen tegen de Kinderziekte, te kennen,
dat wij in die Verhandeling de wederlegging van eenige tegenwerpingen tegen de
Koepok-inenting gemaakt, en zich tot eene optelling bepalende van de nadeelige
gevolgen, welke na dezelve zonden kunnen plaats hebben, gaarne gewenscht
hadden; wij vinden daaraan in het algemeen voldaan door deze Redevoering des
Hoogleeraars VROLIK, welke de aanwijzing van het veilige, dat in de Koepok-inenting
ook voor het volgend leven gelegen is, en haren voordeeligen invloed op de sterfte,
ten oogmerke heeft. Zij onderzoekt wel niet opzettelijk alle die nadeelige gevolgen,
welke men niet zelden tegen genoemde kunstbewerking aanvoert, maar zij wijst
ons nogtans het verkeerde aan van zulk eene onbillijke en met de ondervinding
geenszins overeenkomende toerekening aan die inenting; zoo dat wij met de
algemeene hoofddenkbeelden, en de daarop gevestigde gronden, in deze
Verhandeling voorkomende, gemakkelijk de tegen de Koepokinenting aangevoerd
wordende bezwaren kunnen wederleggen.
De vergelijking der Sterflijsten van vroegere met latere jaren, om daardoor het
voordeel aan te toonen, door de Koepok-inenting, in het verminderen van den dood,
als gevolg der Kinderziekte, te weeg gebragt, maakt in
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deze Verhandeling den grondslag uit voor het bewijs van den voordeeligen invloed
der Koepok-inentinge op de sterfte.
Dat men toch, met opzigttot de Koepok-inenting, zich van bespiegelingen, besluiten
en gevolgtrekkingen ten baren nadeele onthoude: want het is immers de
ondervinding, welke daaromtrent in het vervolg zal moeten en alleen kannen
beslissen; en deze leert ons reeds, dat, sedert de uitvinding van dit middel ter
uitroeijing der Kinderpokken, de sterfte aan deze aanmerkelijk is verminderd. Men
leze slechts deze Verhandeling, voor welker uitgave Recensent, daar hij niet in de
gelegenheid was om derzelver openlijke voordragt mede bij te wonen, den
Hoogleeraar dank zegt, geen oogenblik twijfelende, of zij zal algemeen met
genoegen, en zoo hij vertrouwt met nut, gelezen worden.

Parijs, in den aanvang van de Negentiende Eeuw; door A. van der
Willigen. Iste Stuk. Met Plaaten. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz.
1806. In gr. 8vo. 244 Blz.
Bij de beoordeelende Aankondiging van het Derde of laatste Deel der Reize door
(*)
Frankrijk, in gemeenzaame Brieven, door A. VAN DER WILLIGEN, aan den Uitgeever ,
hebben wij niet nagelaaten, den wenk, in den Slotbrieve gegeeven, op te merken,
dat de Schrijver misschien het een en ander over Parijs en verdere omliggende
plaatzen aan ons zou doen geworden. Wij betuigden, zulks, onaangezien de
menigvuldige beschrijvingen van het hedendaagsch Parijs, met verlangen van onzen
onderhoudenden Landgenoot te gemoete te zien. De gunstige wijze, waarop men
zijne Reizen wel heeft willen ontvangen, strekte hem, boven het aanzoek van
verscheide Vrienden en Bekenden, ten spoorslag, om op nieuw ons op de vrugten
zijner waarneemingen te onthaalen, en zich daarvan niet te laaten afschrikken door
de onlangs ook in 't Nederduitsch vertaalde beschrijvingen van een' KOTZEBUE en
REICHARDT, die, ten gelijken tijde, met hem, schoon veel korter, te Parijs geweest
waren. Hij doorlas dezelve, en vergeleek ze met

(*)

Zie hier boven, bl. 256.
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zijne eigene aantekeningen. Het kon niet uitblijven, of hij ontmoette waarneemingen,
gelijksoortig met de zijne. Dan, wel verre van tot herhaalingen van het reeds
beschreevene te vervallen, vermijdde hij die gelijkvormigheden, en geeft zijne
veelvuldige aantekeningen over zaaken, die men bij gemelde Schrijvers niet aantreft.
VAN DER WILLIGEN doet zulks daarenboven op zijnen eigen trant, zeer van de
opgemelde Schrijvers verschillende, schoon hij dezelfde stukken aanroert; en bij
de vergelijking zal het door hem medegedeelde gewis wel mogen monsteren, en
bovenal bevallen aan onze Landgenooten, die, met ons, doorgaande de kennelijkste
spooren zullen aantreffen, dat de Nederlander, door een lang verblijf in zo ligt
besmettende Hoofdstad, zijn egt Vaderlandsch character behouden hebbe.
Briesswijze is thans de voordragt niet, maar alles onder voeglijke Afdeelingen
gerangschikt. Volgen wij hem met de pen in de hand; stippen wij hier en daar iets
aan: breede overneemingen duldt ons bestek niet. Het is van aanbelang, den tijd
te weeten, wanneer de waarneemingen op een tooneel, zo wisselbaar als dat van
Parijs, gedaan zijn. Het was met den aanvange van 't jaar 1802, dat onze reisgezinde
Landgenoot derwaards afreisde; door Antwerpen, Brussel, Valenciennes, Peronne
enz. heen toog. Niet dan met een opmerkzaam oog bezogt hij die plaatzen, en
tekent het bijzonderste op.
PARIJS maakt eene Hoofdafdeeling uit, en wordt deeze Hoofdstad in haare
voornaamste bijzonderheden beschreeven, doorvlogten met volkskundige en
huishoudelijke aanmerkingen, op ons Land nu en dan toegepast, met wenken, die
alle inagtneeming verdienen: zo geeft, bij voorbeeld, de zeldzaame stookwijze in
Parijs hem aanleiding om te spreeken over het houtplanten in ons Vaderland.
Wie zou de Afdeeling, KLEEDING ten opschrift voerende, niet zeer breed verwagten?
Ondertusschen is dezelve zeer kort. Daar het kleed den man maakt, volgens ons
Vaderlandsch Spreekwoord, merkt VAN DER WILLIGEN op, hoe men in Parijs uit de
kleeding niets kan besluiten. In eene aantekening geeft hij eene aanmerking over
de benaaming van Mevrouw, waarmede men hier te lande zo kwistig is en zo vreemd
omspringt; zij verdient geleezen en betragt te worden, opdat des Schrij-
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vers slotaanmerking: ‘wat ziet men niet al zotheden; en men mag 'er nog niet altijd
overluid om lagchen!’ het regtmaatig verwijtende niet meer doe gelden.
De BADEN in Parijs worden zo uitlokkend beschreeven, dat men lust zou krijgen
in die verfrissende en versterkende reiniging.
Der Parijzenaaren LEEVENSWIJZE wordt ontvouwd; het goede en kwaade vermeld;
men zou uit het ophaalen van hun eeten en drinken mogen opmaaken, dat onze
Reiziger ook in dit opzigt van een goeden smaak is. Daar komt een Almanak der
Lekkerbekken uit. - Het spel, en vooral het Dobbelspel, is er zeer gemeen in gebruik,
en wordt de vreemdeling dikwijls door valsche speelers bedroogen. - De Muzijk
heeft haare minnaars. - Man en Vrouw leeven dikwijls zeer afgescheiden; dan de
onverschilligheid in dit stuk behoort tot de bon ton. De ongetrouwde Meisjes, die
prijs op een goeden naam stellen, zijn 'er ruim zo ingetoogen als bij ons; ‘niet,’ zo
als onze Reiziger opmerkt, ‘uit eerbaarheid, maar uit vrees van niet, door een goed
huwelijk, tot een staat van vrijheid en onafhankelijkheid, daar zij zoo na verlangen,
te zullen geraken.’ - Hoog geeft hij niet op van der Parijzenaaren Lectuur. Kwaadspreekenheid roert 'er de tong zo sterk niet als bij ons, 't geen egter niet als
een gevolg van een beter zedelijk beginzel mag worden aangemerkt.
Breed zijn de aanmerkingen over de LEEVENSMIDDELEN. Wij schrijven het
toelichtend slot af. ‘Natuurlijk ontstaat bij een opmerkend vreemdeling, die eenigen
tijd op deze, naar evenredigheid van de bevolking zoo kleine, plek gronds heeft
doorgebragt, en de handelingen en levenswijze barer bewoonderen nog maar
oppervlakkig heeft gadeslagen, de vorschende gedachten, hoe toch dat aantal van
omtrent 650,000 menschen, waaronder zoo vele ledigloopers en doenieten, aan de
kost geraakt: want immers de koophandel, fabrijken en trafijken, die men hier heeft,
schijnen van te weinig belang om dezelven voor de voorname bron te houden.
Ondertusschen ziet hij aanhoudend zoo veel pracht, zoo vele ontzaggelijke
verteringen, zoo vele onmatige geldverspillingen - waar mogen die, zoo het schijnt,
onmetelijke schatten van daan komen? Zonder een groot financier te zijn, of zonder
deskundigen in 's Lands of Stadsbestuur met zijne vragen lastig te vallen, moet hij,
met
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een weinig oplettendheid en gezond oordeel, op de volgende wijze deze zijne
bedenking opgelost vinden. De zetel van 's Lands opperbestuur, en eene groote
menigte van hoogere en lagere Staatsdienaars, burgerlijke en tot den krijgsdienst
behoorende Ambtenaren, is te Parijs gevestigd. Vervolgens verteerteen groot aantal
bezitters van land-en andere goederen, renteniers en dergelijken hunne inkomsten
in deze Stad. Hier komt bij de ontzaggelijke toevloed van vreemdelingen, die vooral
door het vermaak en de weelde hier na toe worden gelokt, en die alzoo wel moeten
zorgen dat hunne beurzen wel voorzien zijn. Het overige, eindelijk, komt van den
handel, fabrijken, trafijken, en wel voornamelijk van hetgene door dezen algemeenen
modewinkel aan de praalzucht, zoo in de overige deelen van dit, als in zoo vele
andere Landen, bij aanhoudendheid, geleverd wordt, en van welke waren de
voornaamste waarde dikwijls slechts in de nieuwigheid bestaat.’
Het bovenschrift ZEDEN EN GEWOONTEN doet ons eene uitvoerige Afdeeling te
gemoete zien, en, in de daad, deeze is dusdanig. Hoe weinig men, op eene voeglijke
wijze, voor de Kinderen zorgt, ziet men hier leevendig afgemaald. De
Huwelijksverbintenissen verdienen geen lof. Zedert het jaar 1775 is het getal der
openlijk aan den wellust verpachte Vrouwlieden te Parijs aanmerkelijk toegenomen:
want men vindt aangetekend, dat 'er toen bij de Politie omtrent 28000 opgetekend
stonden, en thans telt men 'er tusschen de 35000 en 40000. Het Reglement op die
Nymphen-bende wordt uitvoerig opgegeeven, met toepassing op 't geen in eenige
Steden van ons Vaderland plaats vindt. Zo veel de welvoeglijkheid gedoogt, vermeldt
onze Reiziger van het gedrag deezer Vrouwlieden, en het bedrijf der Parijsche
Wellustelingen. De opligters en beurzensnijders krijgen rijkelijk hun aandeel, gepaard
met raadgeevingen tegen dit gespuis. Het verslag van de Dobbelspelen, Loterijen,
Waarzeggerijen, verdient opmerking. Zelfmoord is in Parijs niet zeldzaam, noch ook
de Tweegevegten. Der Franschen krijgszugt lijdt geen twijfel; doch merkt onze
Schrijver op, dat Parijs in het opleveren van roemrugtige Helden niet heeft
uitgeblonken. Te deezer gelegenheid geeft hij berigt van het Gedenkteken, voor
den Generaal DESAIX kortlings opgerigt.
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VAN DERWILLIGEN's menschkundige aanmerking op der Franschen vrolijkheid kunnen
wij niet nalaaten af te schrijven. ‘Men spreekt veel van de Fransche vrolijkheid, en
meent vooral dat de Parijzenaars daar in uitmunten; doch als men door vrolijkheid
verstaat die kalmte van ziel, dat zachte genoegen, die levendige tevredenheid, die
aangenaamste wijze van bestaan voor onszelven en voor anderen, welke, hoe zeer
'er een gezond en welgesteld ligchaam, benevens eene zekere mate van voorspoed,
toe moet medewerken, de eigenlijke vrucht is van een rein geweten en een
goedhartigen aard; dan, zeg ik, zijn de vrolijke menschen te Parijs dun gezaaid.
Maar wil men door vrolijkheid verstaan hebben eenen woeligen, ongedurigen en
luidruchtigen aard, dan vindt men hier die soort van menschen schier overal.
Ondertusschen schijnt deze gemoedsgesteldheid veeleer het tegengestelde der
ware vrolijkheid te zijn. Men zoekt aanhoudend naar vermaak; men is gedurig
begeerende, zeldzaam genietende; onbekend met vriendschappelijke en huisselijke
genoegens, loopt en draaft men gedurig naar woelige vermaken; men is, om zoo
te spreken, onverzadelijk in het verslinden van allerlei middelen ter verstrooijing,
die men vermaak noemt; men zingt en springt uit verveling, en is men slechts verpligt,
om zich, gedurende eenigen tijd, op dezelfde wijze, op dezelfde plaats, of in de
eenzaamheid, bezig te houden, dan verveelt men zich vreesselijk, ja doodelijk (je
m'ennuie a la mort, hoort men hier gedurig in het midden van allerlei
vermakelijkheden) en in der daad de zelfverveling, op zoo menig vergeten dorpje
onbekend, heerscht in het groote, weelderige en prachtige Parijs als eene doodelijke
pest.’ - Hij staaft dit zijn oordeel met de gezegden van den in menschenkennis
uitmuntenden Wijsgeer LA BRUYERE, en voegt, aan den voet der bladzijde, 'er deeze
waarschuwende aanmerking hij: ‘Hoe meer wij de Parijsche zeden en gebruiken
trachten te volgen, gelijk velen onder ons daarmede al ver gevorderd zijn, hoe meer
de aanmerking van LA BRUYERE ook op ons toepasselijk zal worden - en is dat
wenschelijk?’
Van inhaaligheid en baatzugt kent de Schrijver de Parijzenaars geenzins vrij. Het
geeven van fooitjes aan de Dienstboden is 'er verre van algemeen; en krijgt ait
gebruik bij ons eene welverdiende berisping. Tusschen
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de oude en nieuwe Rijken doet zich een groot onderscheid op. Zeer gepast is 's
Reizigers aanmerking, dat men de zedebeschrijving van Parijs niet op de Inwoonders
van Frankrijk moet toepassen; het eene gedeelte der Stad zelve verschilt veel van
het andere. Dan het dansen behoort tot de geliefkoosde uitspanningen der Franschen
in 't algemeen; en ontgaat het wellustig dansen zijne welverdiende gisping niet.
Volksliedjes zijn algemeen in zwang. Het Schoolweezen heeft 'er niets vooruit bij
het onze, zints de verbeteringen, door het Nut van 't Algemeen bewerkt.
De laatste Afdeeling, GODSDIENST getiteld, is zeer belangrijk, en levert blijken op,
dat, hetgeen daartoe behoort, meer dan ter vlugt door VAN DER WILLIGEN is
waargenomen. Toen hij te Parijs kwam, werd de Eerdienst der Roomschgezinden
in 't openbaar door beëedigde, en ter sluik door onbeëedigde Priesters verrigt, De
Protestanten hielden openlijk hunne Godsdienstige bijeenkomsten; de Jooden
deeden zulks desgelijks; doch den Theofilantropynen, welke, zedert eenige jaaren,
in de meeste Departementen en voornaame Steden van Frankrijk, hunnen
Godsdienst vrijlijk uitoefenden, en in Parijs alleen twaalf Kerken hadden, was nu,
zedert eenige maanden, het verder waarneemen van denzelven verboden; en
hebben zij vergeefs aanzoek tot het hervatten der Godsdienstoefening te Parijs
gedaan. Het Volk is niet ijverig in 't bezoeken der Kerken; en vormt de Schrijver
geen gunstig denkbeeld van der Parijzenaaren Godsdienst in 't algemeen. - Met
blijkbaar genoegen vermeldt hij het verbeterd lot der Protestanten. Derzelver getal
in Parijs wordt op vijf-en-twintig of dertig duizend begroot; en vinden wij deswegen
veele keurige bijzonderheden vermeld. In eenige Departementen van Frankrijk treft
men ook Doopsgezinden aan, doch geene Hernhutters of Kwaakers. De
Geresormeerden zijn niet verdeeld in zogenaamde Remonstranten en
Contra-Remonstranten.
Beklaagenswaardig, in de daad, dat, zo veel 'er omtrent den Godsdienst gebeurd
is, de verlichting zo weinig veld gewonnen heeft. De verbeterde smaak ten opzigte
van de Kerksieraaden is niet zeer algemeen; ‘in sommige,’ vermeldt onze Schrijver,
‘vindt men nog zonderlinge beelden; onder andere heb ik, in de Kerk van de
gewezene Abdij van St. Germain des Prez,
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een L.V. Beeld gezien, waaraan men eenige trossen rijpe druiven als eene offerande
gehangen had. - In de Kerk van het Gasthuis, les Incurables genaamd, zag ik ook
twee schilderijen, waarvan het onderwerp nog al zonderling was: op het eene ziet
men ST. JOSEPH bezig met een plank door te zagen, terwijl het Kind JESUS het einde
daarvan vasthoudt. Op het andere wordt dat Kind verbeeld, een strengetje garen
voor MARIA op te houden. Deze twee stukken hingen aan beide zijden van het Altaar
aan de regter hand, als men van buiten inkomt: zij waren redelijk wel, en, naar het
scheen, door een modern meester geschilderd.’
In Parijs, en in de Steden waar een Konsistoriaale Kerk der Protestanten is, mogen
geene Processien plaats hebben; dan elders zijn ze geoorlofd en grijpen plaats.
Niet zonder afkeuring zal men hier aantreffen, dat de zo ongerijmde
Vastenavondsvermaaklijkheden ook te Parijs weder opkomen, en de
Vastenavondszotten bij duizenden weder voor den dag treeden. Hiervan geeft VAN
DER WILLIGEN eene zeer leevendige beschrijving, alsmede van den belachelijken
optocht met den vetten Os door de Slachters. - Tot een tegenhanger hiervan kan
dienen de zonderlinge wijze, waarop men den Kersnagt viert. Wij zouden dit gaarne
afschrijven; maar het reeds uitgebreid geworden berigt besluiten wij met de
vermelding, dat vier Plaaten dit eerste Stuk versieren, verbeeldende Peronne, een
nieuwmodisch Bed, het Volkje van de Halle, en het Gedenkteken voor DESAIX.
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Verhaal van eene Ontdekkingsreize na Nieuw-Zuid-Wales, door
den Luitenant James Grant, met zijner Majesteits Schip de Lady
Nelson, in de Jaren 1800, 1801 en 1802. behelzende Aanmerkingen
omtrent de Kaap-Verdische Eilanden, de Kaap de goede Hoop, de
tot nog toe onbekende gedeelten van Nieuw-Holland, door hem
ontdekt op zijnen doortogt (den eersten, die ooit uit Europa
ondernomen wierdt) door de Straat, die het Eiland van van
Diemens-Land scheidt; en verder Berigten wegens zijne
onderhandelingen met de Inboorlingen van Nieuw-Zuid-Wales;
Aanmerkingen omtrent den grond, natuurlijke voortbrengzels, enz.
onbekend, of door vroegere Zeevarenden slegts ter loops vermeld;
nevens zijne Thuisreize langs de Kaap de goede Hoop, en berigt
wegens den tegenwoordigen staat der Falkland-eilanden. Uit het
Engelsch. Met eene Kaart en Plaat. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr.
8vo. 260 Bl.
Een zo breede Titel ontslaat ons van de opgave des Inhouds. Ontdekkingsreizen
waren voorheen veel zeldzaamer dan in den laatsten tijd. Zij behouden egter haare
waarde. Veelal heeft men daarin te bejammeren, dat zij, zo veel reeds bekends
doorzeilende eer zij tot het onbekende komen, ons het geheele Reisverhaal
geevende, buiten een en ander voorval, den Tochtelingen bejegend, ons niets
nieuws vermelden. Dit mag, in zekere maate, toegepast worden op het Verhaal des
Engelschen Scheepsluitenants GRANT.
Tot de benaaming van Ontdekkingsreize heeft 's Mans Reisverhaal eenig regt;
naardemaal hij een gedeelte zag van de Kust van Nieuw-Holland, 't welk geen
Europeaan vóór hem gezien hadt, en hij teffens door den Gouverneur van
Nieuw-Zuid-Wales gebruikt werd om andere deelen van de Kust op te neemen.
Dan het voornaam oogmerk deezer Reize was de proef te neemen van het
voordeel, 't welk losse of schuivende Kielen der Zeevaardije konden aanbrengen.
In het oorspronglijk Engelsch heeft de Schrijver een breed Voorberigt geplaatst,
waarin hij de uitvinding, en het nut van platbodemde Schepen, met dusdanige Kielen
voorzien, aantoont. De Nederduitsche Vertaaler heeft het hoofdzaakliike daarvan
in zijn Berigt overgenomen, strek-
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kende om ons eenig denkbeeld te geeven van die uitvinding voor Zeeschepen; en
komt de Zeereiziger, in den loop zijner beschrijvinge, dikwijls terug op deeze
uitvinding, en de voordeelen, daaraan verknogt. Hij is 'er geheel mede ingenomen,
en meet ze zeker ten breedsten uit. Zo veel wij des kunnen oordeelen, kunnen
opgemelde Kielen in veele gevallen van dienst zijn voor platbodemde Schepen, en
'er voordeelen aan schenken, tot nog toe alleen aan scherpgebouwde Schepen
eigen.
Om van het Reisbeloop iets te melden. Het Schip, door den Luitenant GRANT
gevoerd, zeilde in Maart 1800 uit Engeland met de uitgaande Oost-Indische Schepen.
Welhaast bleek het, dat men den bodem, op welken hij gescheept was, niet wel
bezorgd hadt. Het Schip kon de Vloot niet bijhouden, en werd op het sleeptouw
genomen en eenige dagen medegevoerd; dan hij liet dit sleeptouw slippen, en hieldt
men het daarvoor, dat des Luitenants oogmerk was na Spithead terug te keeren,
houdende het voortzetten van de reis voor onmogelijk. Behalven dat de Lady Nelson
slegt zeilde, was dit Schip lek, en men hieldt het voor ongeschikt om in stormagtig
weer zee te bouwen. Maar GRANT bevondt dat het in staat was de hevigste stormen
en hoogste zeeën te verduuren, en hij volbragt 'er zijne reize mede na Port Jackson
in Nieuw-Zuid-Wales, zonder eenig weezenlijk ongemak te ontmoeten, in de maand
December.
Het verhaal, 't welk hij geeft van zijn zeilen door Bass-Straat, kan door Zeelieden,
die deezen weg vaaren, met voordeel geraadpleegd worden; het gaat vergezeld
van eene Kaart van een gedeelte der kust, door hem gezien.
Het een en ander willen wij nog vermelden, om GRANT's denk- en schrijftrant onzen
Leezeren te ontdekken. Schoon hij zich voor geen Natuurkenner uitgeeft, en zijne
berigten, de Natuurlijke Historie betreffende, vrij kort en niet van de volkomenste
zijn, geeft hij omtrent den Eenhoorn iets op, 't geen wij niet willen nalaaten te boeken.
Uit BARROW's Reizen na de Binnenlanden van het Zuidelijk deel van Africa hebben
wij, des verslag doende, iets gemeld van de vermoedens wegens het daadlijk
bestaan deezes Viervoetigen Diers, opgemaakt uit de tekeningen der Inwoonderen:
ten deezen opzigte schrijft onze Reiziger: ‘De Eland, wiens hoorns veel gelijk-
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heids hebben met den enkelen hoorn, voor dien des Eenhoorns uitgegeeven, als
zeer digt bij elkander geplaatst zijnde, en zoo goed als in 't geheel niet zijdelings
uitsteekende, kunnen, van ter zijde gezien zijnde, door eenen onkundigen
beschouwer ligtlijk voor één hoorn worden aangezien. Dit verneemt men
menigmaalen op de kleine stokken, door de Hottentotten gemaakt, op welke deeze
dieren gekrast zijn. Ook kan men hieruit eene voldoende reden geeven van de
afbeeldingen, welke men in de holen der Boschmannen vindt, welke ten bewijze
der aanweezigheid des Eenhoorns zijn bijgebragt.’
De Beschrijving van Port Jackson en van de gesteldheid dier zeldzaame
Volkplanting, meest uit Misdaadigers bestaande, verdient opmerking. Hoe zeer
steekt het goed character der Inboorelingen, waarvan wij hier verscheide staalen
ontmoeten, af bij de derwaards gevoerde Engelschen, het uitschot dier Natie, die
wel van lugtstreeke, maar niet van aart veranderen! Men zal dit gedeelte met veel
genoegen leezen.
Van Port Jackson deedt GRANT verscheide togten; van een deezer geeven wij
eenig verslag, als zonderling genoeg om hier plaats te vinden; eenigzins bekort,
komt het hier op neder. - Luitenant GRANT kreeg bevel om den Luitenant-Gouverneur
Kolonel PATERSON aan boord te neemen en na Hunter-rivier over te voeren, welke,
ter oorzaake der menigte Koolen, die haare oevers opleveren, den naam van
Kool-rivier heeft bekomen. Het oogmerk deezes togts was, de rivier in oogenschijn
te neemen, waarneemingen te doen omtrent haare natuurlijke voortbrengzels, en
't geen zij verder merkwaardigs mogt opleveren. Op den 10 Junij gingen zij onder
zeil, nevens den Schooner Francina, die eene laading Koolen moest inneemen.
Behalven gemelden PATERSON, kreeg hij aan boord Dr. HARRIS, den Vaandrig
BAREILLIER, een aantal werklieden, benevens een inbooreling, BANGAREE geheeten.
- 's Anderendaags was het weer veranderlijk: daar hij een man als loots aan boord
hadt, die onlangs van Sydney eenen togt na de Rivier om Koolen gedaan hadt, dagt
hij zich op diens kunde te mogen verlaaten; doch hierin bedroog hij zich. ‘Dewijl wij,’
dus luidt verder het verhaal, ‘17 vademen water peilden, en het schoon weer was,
deed ik de boot uitzetten, waarmede Dr. HARRIS na land voer, om den oord te
verkondschappen. Middelerwijl hield ik het
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drijvende, en zette mijn volk aan 't visschen; het hadt eene zeer goede vangst. - Bij
mijne wederkomst bragt Dr. HARRIS eenen Inbooreling mede, die, de boot ziende,
derwaards was geloopen, verscheide maalen roepende Walvisch-boot! en Budgerie
Dick! een naam, onderstelden wij, hem gegeeven door de manschap, uitgezonden
om het volk te zoeken, 't welk met de Norfolk was gevlugt. Deeze man hadt eenige
visch bij zich, welke hij eerst in de boot wierp, waarnaa hij zelf, zonder eenigen
schroom, daar in stapte. Het berigt van Dr. HARRIS hieldt in, dat 'er geen de minste
spoor van eenige Rivier was te vinden, maar dat de zee in eenen inham agter het
Eiland zwaar brandde.
Onze nieuwe kennis DICK, zoo dra hij aan boord kwam, hieldt aan met roepen
Walvisch-boot! en, om te verneemen wat hij daarmede bedoelde, bragt ik BANGAREE
bij hem, met last om hem deswegen te ondervraagen. BANGAREE beduidde hem om
te gaan zitten, zoo veel betekenende als dat een vreemdeling met vriendschap
wordt ontvangen. Vergeefs verzogt ik BANGAREE, in zijne ondervraagingen voort te
gaan; nog eene andere etiquette mogt niet verzuimd worden, en dit was een tijdlang
diep zwijgen. Dit duurde ongeveer twintig minuuten, waarnaa zij allengskens zamen
begonnen te spreeken, allengskens nader aan elkander schikkende. Nogthans
werden wij door DICK weinig wijzer, naastdenkelijk omdat BANGAREE hem niet kon
verstaan; 't welk mij te waarschijnlijker voorkwam, omdat eenigen van mijn volk,
welke de taal, die de landzaaten rondom Sydney spreeken, best verstonden, in 't
zelfde geval waren.’
In 't einde bereikten zij de landingsplaats bij de Koolmijnen. De Koolbeddingen
vertoonen zich als ruitwerk. Het kan niet missen of de Volkplanting op
Nieuw-Zuid-Wales moet groot voordeel raapen van eene zo nabij gelegene Koolmijn,
die zo gemaklijk kan bewerkt worden. ‘Ligt,’ schrijft onze Reiziger, ‘zal men begrijpen,
dat hier kool in overvloed moet voorhanden zijn, daar de Schooner, elf dagen naa
de aankomst, met veertig tonnen kool vertrok, en dat 'er slegts één man was, die
het mijnwerken verstondt.’ - Hij voegt 'er bij: ‘De plaats, alwaar deeze kool wordt
gevonden, bevat hout met kreupelbosch, in eene uitgestrektheid van eenige mijlen
gronds, die met een kort fijn gras bedekt is, zeer
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bekwaam om 'er schaapen op te weiden; de grond heeft eene langzaam opgaande
glooijing, van dalen doorsneeden, in welke overvloedig hout groeit, tegen de winden
beschut; het geheel levert een bekoorelijk gezigt uit. Tot een hoofdverblijf konde
deeze plaats dienen voor koolgraavers en houthakkers; zij levert weiden voor
schaapen; de grond is over het geheel goed.’
Des Schrijvers algemeene aanmerkingen omtrent de Volkplanting op
Nieuw-Zuid-Wales, alsmede zijn berigt wegens Nieuw-Holland, laaten zich met
genoegen leezen. Hij liet de Lady Nelson te Port Jackson, en voer met een ander,
bevragt met Koolen en Sparren, Kaap Horn om na de Kaap de goede Hoop. In 't
voorbijvaaren deeden zij de Falkland-Eilanden aan. Hier vonden zij Ganzen zonder
eenigen vischsmaak, daar zij van gras en zeewier leefden. Niet alleen dienden
deeze tot spijze voor dien tijd, maar ook op reize. Om ze te bewaaren, maakten zij
eene insnijding in den rug, waschten ze uit met zout water, sprengden ze met
klipzout, hingen ze in de open lugt om te droogen, en pakten ze voorts in vaten, met
eene genoegzaame hoeveelheid zouts bestrooid om ze voor de reis te bewaaren.
Op de Falkland-Eilanden ontmoette hij een Capitein van een Americaansch Schip,
welke hem eene onderrigting mededeelde, die misschien nut kan doen, waarom wij
dezelve hier plaats geeven; naamlijk, dat de Americaansche Matroozen ontdekt
hadden, dat Aardappelen, raauw gegeeten zijnde, een zeer kragtig scorbut-weerend
middel waren; en dat hunne Walvischvangers zich altijd van een goeden voorraad
tegen de reize voorzagen, om ze raauw te eeten, als een goed tegengift tegen de
schurft. Hij hadt hier een tuin aangelegd, zo als alle Capiteins deeden, welke deeze
Eilanden bezoeken, en bragt eenige versch gerooide Aardappelen mede, hem
verzoekende dezelve te proeven, naa vooraf hem daarin te zijn voorgegaan. Hij
deedt zo, en moest bekennen, voorheen wel onsmaaklijker geneesmiddelen gebruikt
te hebben.
Het bijgebragte zal genoegzaam zijn, om onze Leezers dit Reisverhaal eene
plaats te doen vergunnen bij andere Reisberigten van soortgelijken aart.
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Essai Historique sur les anciens ordres de Chevalerie, institués
dans les Pays-Bas, par W.H.J. van Westreenen, Directeur de
l'Academie Littéraire de Zélande et Membre de celle de Leyden. à
la Haye, chez P. van Daalen Wetters. 1807. pagg. 33.
Dit is eigenlijk een gelegenheids-stukjen, waartoe de verwachte, en zedert ook
gebeurde, instelling eener nieuwe Ridderorde in ons Vaderland den Schrijver
aanleiding gaf. Hij zelve geeft dit niet onduidelijk te kennen op bl. 7 en in het slot
van zijne Verhandeling. Dit laatste willen wij afschrijven. ‘Met deeze bladen het
publiek aan te bieden, verbeelde ik mij niet mijne Leezers iets nieuws te leeren:
overtuigd, dat veelen uit hun er meer van weeten, heb ik geen ander oogmerk dan
hun de vroegere tijden te herinneren in de gelijksoortigheid der gebeurtenissen.’
Van een zo klein Werkjen, dat men in een half uur kan doorleezen, en waarin de
Maaker zelve zo weinig belang stelt, eene breedvoerige Recensie te schrijven,
zoude niet passen. Ten gevalle van Leezers, welken het Fransch niet gemeenzaam
is, willen wij evenwel den hoofdzaaklijken inhoud kortlijk opgeeven.
Na met weinige woorden iets gezegd te hebben van de eereteekenen van oude
dagen, en van elders opgerichte Ridderordes, komt de Hr. VAN WESTREENEN tot die,
o

welke in vroegere tijden hier te lande zijn ingesteld. Tot deeze rekent hij 1 . die van
St. Jacob, welke Graaf FLORIS DE V, volgens sommigen, omtrent het jaar 1290,
zoude ingevoerd hebben, doch omtrent welke anderen twijffelen, of zij wel ooit
bestaan hebbe; terwijl de doorkundige VAN WIJN zijn oordeel schijnt op te schorten,
o

en noch het ééne noch het andere durft verzekeren. bl. 7-11. - 2 . Zekerder is men
omtrent die van St. Antonius, waarvan Hertog ALBRECHT van Beijeren, Graaf van
Holland, de insteller was in het jaar 1382, en welker ordesteeken was een gouden
halsband, met een afhangend gouden of zilveren kruis, of letter T (de eerste letter
van den Hollandschen naam Teunis) en daaraan een zilveren klokjen. bl. 11-14. o

3 . Vervolgens komt in aanmerking de orde van den Tuin of Hegge, zo als WAGENAAR,
na BEKA, schrijft,
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door WILLEM DEN VI ingesteld, in het jaar 1405, wanneer hij Hagestein en andere
Sloten wilde belegeren. Dan deeze is zekerlijk ouder en bestond reeds ten tijde van
Hertog ALBRECHT, den Vader van WILLEM. De Hr. VAN WIJN heeft zulks duidelijk
getoond in zijne Bijvoegselen tot en Naleezingen op de Vaderl. Historie, in de
plaatzen door onzen Schrijver aangehaald. De Ordesteekens waren, naar het schijnt,
nu eens van goud, dan eens van zilver; waaromtrent de Hr. VAN WESTREENEN de
niet verwerpelijke gissing maakt, dat de eerste, misschien, eene onderscheiding
zullen geweest zijn van gelijke soort als men nu Groote Kruissen noemt. bl. 14-21.
o

- 4 . De tot nu toe gemelde Orden zijn reeds voorlang verdwenen, maar niet de
Vierde, de beroemde Orde van het Gulden Vlies. Welke ook de aanleiding der
oprichtinge of de beduidenis van het ordesteeken moge weezen, PHILIPS van
Bourgondie, DE GOEDE bijgenaamd, stelde ze in te Brugge in Vlaanderen in het jaar
1430, den 14den van Januarij, ter gelegenheid van zijn huwelijk met ISABELLA van
Portugal. Hij bepaalde eerst het getal der Ridders op 24, buiten het Hoofd der Orde,
vermeerderde het naderhand tot 30, en gaf hun Wetten en Inzettingen, enz. De
Schrijver spreekt nog van eenige bijzonderheden, onder volgende Grootmeesters
voorgevallen, waaromtrent wij hem niet kunnen volgen. Men weet, dat het
Grootmeesterschap deezer Orde, door het huwelijk der Kleindochter van PHILIPS,
MARIA, met MAXIMILIAAN van Oostenrijk, in het laatstgemelde Huis, en wel in den
oudsten Tak van hetzelve, den Spaanschen, overging. Dit teekent de Schrijver aan.
Hij had er kunnen bijvoegen, dat, na den dood van KAREL DEN II, de beide
mededingers na de Spaansche Kroon, KAREL van Oostenrijk en PHILIPS van Anjou,
zich dit Grootmeesterschap aanmaatigden, en bij het sluiten van den vrede het
beiden behielden. Zie TOZENS Staatkunde van Europa I D. bl. 138.
Wij zullen alleenlijk nog zeggen, dat de Schrijver overal de Werken aanhaalt,
waaruit hij zijne verhaalen en stellingen ontleend heeft, en dat zijn stukjen uitneemend
wel geschikt is ter bereikinge van het oogmerk, hetgeen hij, zo als wij gezien hebben,
zich voorstelde.
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Josia, Antoninus Pius en Hendrik IV met elkander vergeleeken,
door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. In 's
Graavenhaage, bij de Gebroeders van Clees. 1807. In gr. 8vo. 126
Bl.
Het heeft den Heere MEERMAN behaagd, de drie op den titel genoemde Vorsten met
elkander te vergelijken voor de Haagsche Maatschappij van Natuur- en Letterkunde,
en deze vergelijking door den druk gemeen te maken. Geen bijzonder doel dier
vergelijkinge en harer gemeenmakinge is den Recensent gebleken. De Schrijver
zegt wel, na aangemerkt te hebben, hoe men van de tijden van PLATO en ARISTOTELES
af getwist heeft over de voorkeur tusschen eene éénhoofdige en
gemeenebest-regering: ‘zoo zal het ons belang zijn, onder eene Staatsregeling, op
duurzaamer gronden [dan de laatste] gevestigd, ons voortaan ook zulke regelen
voor te schrijven, welke aan dezelve geëvenredigd zijn;’ maar te vergeefs heeft de
Rec. deze regelen in de Verhandeling gezogt, welke zich, zonder eenige toepassing
of afleiding, enkeld bezig houdt met den lof der drie genoemde Vorsten. De Schrijver
herinnert daarop wel, dat hij in vroegere dagen drie beroemde Republikeinsche
Volksverbindtenissen met elkander vergeleken heeft, de Achaische, de Zwitsersche
en de Nederlandsche, en noodigt de aandacht nu bij de vergelijking van de drie
beste Monarchen, van welken de Geschiedenis gewaagt; maar laat het twijfelachtig,
of zulk eene keusbepaling als een dier regelen aan te merken zij. - 1) Hoe vonden
deze Vorsten hun Rijk? 2) Hoe vond het Rijk hun? 3) Welke waren hunne personeele
hoedanigheden als Mensch? 4) Welke waren hunne deugden en ondeugden als
Volksbestuurders? 5) En eiudelijk: hoe verlieten zij het Rijk? - De beantwoording
dezer vragen regelt het beloop en den ganschen inhoud der Verhandeling.
In verval van Godsdienst en zeden stonden de drie Rijken gelijk bij de komst
dezer Vorsten tot den troon, doch waren overigens naauwelijks voor eenige
vergelijking vatbaar. De Schrijver zelf erkent dit, maar merkt te regt aan, dat het
voornamelijk op de vergelijking der Vorsten aankomt. In Recensents oog is echter
hier maar weinig minder verschil dan in de drie Rijken zelve. JOSIA kwam vroeg,
ANTONINUS en HENDRIK laat ten troon; den eersten en laatsten volgden snoode, den
tweeden brave Vorsten op; JOSIA herstelde den eerdienst van JEHOVA en werd alzins
door ijver voor den waren Godsdienst gedreven, ANTONINUS vergoodde zelfs zijne
overspelige gemalin FAUSTINA; HENDRIK was driemaal in zijn leven Roomsch en
tweemaal Protestantsch geweest; JOSIA was de strengste ver-
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volger der afgodendienaars in Israël, ANTONINUS stuitede de vervolging der
Christenen, schoon hij de Romeinsche afgoderij tot in de vergoding van zijnen
voorganger en zijne beruchte gade volgde; HENDRIK vereeuwigde zijnen naam door
het edict van Nantes en werd het slagtoffer zijner verdraagzaamheid. De Schrijver
zelf, die alle deze ongelijkheden erkent, verklaart dezelve wel in dier voege uit de
verschillende omstandigheden, dat zij hem niet verhinderen om deze Vorsten in
andere opzigten te vergelijken, maar brengt het toch niet verder, naar Recensents
gedachten, dan tot een betoog, dat zij alle drie zeer voortreffelijke Vorsten waren.
Hiertoe ware evenwel eene zoo oneigene vergelijking niet noodig geweest, en de
lof van elk hunner zou veel beter in drie geheel afzonderlijke Redevoeringen
geklonken hebben. De stipte opvolging der gemaakte verdeeling brengt in deze
Verhandeling nog al eenige verwarring en herhaling voort: vijfmaal worden drie veel
verschillende zaken en personen opgevoerd en onderling vergeleken, zonder dat
alles ten slotte wordt te zamen getrokken tot zulk een algemeen overzigt, als de
Recensent tot eene kunstmatige vergelijking noodig zou geacht hebben.
Onder zeer veel goeds, hetwelk deze Verhandeling bevat, heeft den Recensent
bijzonder getroffen deze vraag: ‘En waaröm zouden wij, onder eene reeks van wijze
en het geluk des Volks bedoelende Koningen, bij de Goddelijke medewerking niet
op vernieuwden voorspoed kunnen hoopen; en met vertrouwen tot den Bestuurder
van het Heeläl kunnen zeggen, 't geen Jacobs Broeder eens zoo aandoenlijk tot
den grijzen Isaac zeide: hebt gij maar éénen zegen, mijn Vader?’ - Onder zeer veel
belangrijks is hem vooral in het oog gevallen de volgende plaats ter verschooning
van HENDRIKS wankel gedrag in het Godsdienstige. ‘De gewigtige vraag is deeze:
aan de ééne zijde: Mogt HENDRIK, en in een' tijd vooral van openbaare scheuring
der twee Godsdienstige partijen in Frankrijk, waarin het op den Triumph der waarheid
nog meer dan in rustige dagen aankwam: mogt HENDRIK, voor het oog van Frankrijk
en van Europa, ja voor het oog van Hemel en van Aarde, bij den Alweetenden
verklaaren, te gelooven het geen hij niet geloofde? Mogt hij een' Godsdienst
afzweeren, van wiens valschheid hij niet overtuigd was? Mogt hij dit doen in eene
zaak van dat onbegrijpelijk belang; en in een' stand, waarin het voorbeeld zoo
besmettend is, en waarin hij aan duizend tedere geweetens daardoor tot val
verstrekken kon? Maar nu aan de andere zijde, Mijne Heeren, verplaatst u eens
een oogenblik in zijne omstandigheden: Wanneer gij jaaren achter één geen' arbeid,
geen poogingen ontzien had, om u op alle andere wijzen in 't bezit van
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de u door God geschonkene Kroon te stellen, en genoeg getoond had voor het
enkel schitterende dier Kroon uwen Godsdienst niet veil te hebben; wanneer een
uitgerektere burgeroorlog het voortduurende gevolg eener langere standvastigheid
geweest zou zijn; wanneer de rust van 't Koninkrijk dan met uwe afzweering ten
naauwsten verknocht was; wanneer gij van een Volk, dat gij bemint, de rampen in
een oogenblik kont doen ophouden; wanneer daar niets toe noodig was, dan het
uitspreeken van woorden, met welke gij noch God noch Menschen bedriegt; wanneer
dan alles wat u omgeeft onophoudelijk op u aandringt; wanneer uwe eigene partij
u aanzet om jegens haar trouwloos te worden; wanneer Leeraars van uwen eigen'
Godsdienst u den Hemel gemakkelijk komen maaken, en u verzekeren, dat men in
elken Godsdienst kan zalig worden, en dat de Religie-krijg en de vervolging der
Protestanten in uw Rijk door uwen afval op zullen houden; wanneer, om alles te
voltoojen, wanneer eene halve Natie aan uwe voeten ligt, en u smeekt, om zich
haarer te ontfermen: ô, mijne Heeren - de Waarheid is maar ééne: - doch wie onder
ons allen durft hier den Man, van wien ik spreek, ligtvaardig veroordeelen? wie zich
verzekeren, van niet in zijne plaats gehandeld te zullen hebben gelijk hij!’ Na het
afschrijven van deze plaats vindt zich evenwel de Recensent verpligt te zeggen,
dat verschooning geene verontschuldiging is, dat de misdaad te wraken blijft, schoon
men den dader verschoont, en dat alle schikking van beginselen naar
omstandigheden, alle onderschikking vooral van pligt aan belang, het zij van
zichzelven, het zij van anderen, in de Staatkunde voegzaam zijn mag, maar in de
Zedekunde onbestaanbaar blijft, en dat SULLY, standvastig Protestant blijvende,
ondanks alle beloften voor hem en zijnen zoon, grooter dan zijn Koning geweest is.
Had HENDRIK in de daad eenen Godsdienst afgezworen, zoo als de Schrijver het
alhier en overal in zijne Verhandeling noemt, Recensent zou het bij deze aanmerking
nog niet kunnen laten berusten; het gold hier slechts twee Godsdienst-gezindten,
die beide denzelfden God en CHRISTUS vereeren, en zich onderling wel eens mogen
verketterd hebben, maar toch gezamenlijk met alle overige Christenen, elders, de
ééne en eenige Kerk van CHRISTUS uitmaken; een denkbeeld, den Recensent veel
te dierbaar, om deze wijze van zich te uiten in den geachten Schrijver onopgemerkt
te kunnen laten.
Nog houde het de Heer MEERMAN den Recensent ten goede, dat hij Hem het
wanvoegelijke in eenen verklaarden voorstander der Nederduitsche tale tot in
derzelver bijzondere spelling toe, naar zijne eens aangenomene schrijfwijze, doe
opmerken, om eene Verhandeling, als deze, gansch bont
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te maken van vreemde woorden, en zelfs volslagene Gallicismen in de moedertale
te brengen: of zouden het geene Gallicismen zijn, zulke waren de zeden van dien
tijd, - niets was nu dringender, dan enz.? - Partijgeest in den Godsdienst
Godsdienst-haat en Godsdienst-afkeer te zien noemen, is ook niet min stuitende
bij het minste nadenken, als het nieuwe woord in onze taal, onderdaanliefde, door
den Heere MEERMAN gebruikt, geweldig hard in Recensents ooren klinkt.

Aan Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren, ten antwoord
op zijnen Brief, over de Vokaalverdubbeling in het Nederduitsch;
door Matthys Siegenbeek, Hoogleeraar in de Nederduitsche
Letterkunde te Leyden. Te Amsterdam, bij J. Allart. 1807. In gr.
8vo. 93 Bl.
De Hoogleeraar SIEGENBEEK is niet in gebreke gebleven, om zijne spelling der
Nederduitsche tale te verdedigen tegen de bedenkingen, door den Heer Mr. J.
MEERMAN ingebragt en door ons aangekondigd en ook gedeeltelijk beoordeeld in
No. XI. van de Letteroefeningen des voorleden jaars. Wij prezen des Heeren
MEERMAN's geschrijf aan als een voorbeeld van beschaasdheid en bescheidenheid
in het voeren van letterkundige geschillen, en vinden ons nu verpligt den Hoogleeraar
zoo veel hooger te roemen in zijne even beschaafde en bescheidene beantwoording,
als Hij toch bij de verdediging meer gevaars van driftvervoering moest loopen, dan
men doorgaans bij den aanval heeft; de klem van redenen, met welke hij alle de
gemaakte bedenkingen wederlegt, maakt deze ingetogenheid van stijl zoo veel te
opmerkelijker in Recensents oog. Gelijk de uiterste beleefdheid echter den schijn
wel eens aanneemt van onwelmeenendheid, zoo kan het vermoeden eener bloote
welgemanierdheid niet wel geheel wegblijven, wanneer men den verdediger, die
niet één punt heeft moeten opgeven, zijnen aanvaller den lof van eenen bondigen
bestrijder ziet geven. Des Heeren MEERMAN's bedenkingen tegen de wijze der
invoering dezer spelling worden in het breede wederlegd; die tegen de voorbeelden
uit verwante talen, als niet ter zake zijnde, afgeweerd, en het beroep op de Actrice
ZIESENIS geparodiëerd; zijne onderscheiding tusschen etymologische en analogische
spelling wordt ganschelijk omgekeerd; de bewijzen voor zijne eigene spelling worden
allen ontzenuwd - en nogtans ‘zou de verdediger zich zonder verwaandheid niet
kunnen vleijen, zijnen Bestrijder door het voorgedragene van de gegrondheid zijner
gevoelens te overtuigen, maar het zich genoeg rekenen, indien het hem gelukt ware,
zijnen Bestrijder daardoor te verzekeren van
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den diepen eerbied, waarmede hij voor deszelfs geleerdheid en verdiensten
doordrongen is, en het gevoel van erkentelijkheid, hetwelk de kiesche en vereerende
toon van deszelfs Brief bij hem heeft opgewekt.’ - Belangrijk is het, bij deze
aankondiging op te teekenen, dat de Hoogleeraar wel wil toegeven in de spelling
van heir en meir in plaats van heer en meer, schoon de gronden vasthoudende,
waarop hij de laatste spelling had aanbevolen, omdat toch eene gelijke verbastering
in den uitgang heid is doorgedrongen, hetwelk oudtijds hede was, en alzoo regelmatig
heed zou moeten geschreven worden. - Te veel belang, eindelijk, hebben alle
Vaderlandsche Letteroefenaars bij des Heeren MEERMAN's invloed op den staat der
letteren, wetenschappen en kunsten in het Koningrijk, om zich met den Recensent
niet te vereenigen in des Hoogleeraars hartelijke bede; ‘dat de Hemel Hem, ten
nutte der wetenschappen, welke in Hem eenen voortreffelijken handhaver en
uitbreider vinden, ten nutte van het Vaderland, waaraan Hij tot sieraad strekt, nog
lang gezondheid en krachten leenen moge; met de bede in het bijzonder, dat HIJ
de volbrenging der gewigtige taak, Hem onlangs door een' verlicht en letterminnend
Vorst opgedragen, met zijnen besten zegen achtervolge, en de uitbreiding van
bondige geleerdheid, en echte, deugd en godsvrucht kweekende wijsheid daarvan
de heilrijke vrucht doe wezen!’

Redevoering, ter nagedachtenisse van Jan Nieuwenhuyzen, door
Jan de Kruyff. Te Leyden, bij Herdingh en du Mortier. 1806. In gr.
8vo. 56 Bl.
Dat de Maatschappij Tot Nut van het Algemeen, bij derzelver Groote Vergadering
in Augustus des voorigen Jaars, de Nagedachtenis van haaren Stichter, den zaligen
JAN NIEUWENHUYZEN, met ongemeene pracht en staatelijkheid vereerd heeft, is,
vertrouwen wij, bekend aan alle Vaderlandsche Leezers. Dit, echter, belet ons niet,
om met hooge goedkeuring van deszelfs Lof- en Lijk-redenaar JAN DE KRUYFF te
spreeken, die bevoorens, op verzoek van het Leidsch Departement der
Maarschappije, het spreekgestoelte beklom, en voorzeker aan zijnen afgestorven
Vriend eene zo aanzienlijke en regtmaatige hulde toebragt, dat wij twijfelen of wel
een beter en waardiger Gedenkstuk voor deezen waardigen Man staat in het licht
te komen. Hoe het zij, zonder gedachte weldaadige stichting der Maatschappije,
die het ander en belangrijk deel uitmaakt van deeze Redevoering, mogt de
Nagedachtenis van Zijn Eerwaarde, onder den kleenen kring zijner Familie en
Bekenden, lange in zegening zijn gebleeven, maar zoude toch zijn
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thans onsterfelijke Naam, ondanks den prijs van des Leeraars zedelijke verdiensten,
bereids met hem voor den Volke in de vergeetelnis van het graf zijn nedergedaald.
‘Immers,’ met volle waarheid en regt, merkt DE KRUYFF aan, ‘wat heeft het vreedzaam,
stil, eenzelvig bedrijf van een Christen Wijsgeer, in zijnen engen huiselijken kring,
gemeens met de onrust, woelingen en beroeringen eener door duizend strijdige
belangen geschokte wereld? of wat, om, van uit dien bedwelmenden maalstroom,
het zinnelijk oog tot zich te trekken?’ Neen! vervolgt onze Redenaar, (doch voor ons
te uitvoerig, om zijne welspreekende taal letterlijk over te neemen;) terwijl de
schitterende werkkring van den Staatsman, of de nog rusteloozer en hagchelijker
loopbaan van den Held, aller aandacht boeit aan tooneelen, die men mag vergelijken
bij eene stormende zee; boezemt de eenpaarige levensloop van den
menschlievenden Christen, bij de wereld, maar niet bij God, vergeeten, slechts
eenen stillen eerbied, zachte verwondering en verheven gevoel van reinen wellust
in, even als de majesteit der natuure op eenen liefelijken zomeravond. Gelukkig de
Grijsaard, die, den langen dag van eenen ruim een-en-tachtigjaarigen leeftijd met
eere en deugd, tot nut des naasten, besteed hebbende, en nu in het graf rusrende,
eenen Redenaar ontmoet heeft, die, eer hij tot de hoofdzaak toetreedt van zijnen
lof, ten vollen hulde doet aan het Character van zijnen overleeden Vriend. ‘De
Godsdienst, de verheven Godsdienst van Jesus is,’ volgens DE KRUYFF, en zulks
beäamen wij hartelijk, ‘de eenige onbedriegelijke toetssteen van roemwaardige
Grootheid.’ Hieraan beproefd, schijnt MEUWENHUYZEN volheerlijk, glansrijk uit, als
het echte gezuiverde goud. In deeze beginselen wierd hij, zonder eenigen luister
van geboorte, opgevoed van deugdzaame Ouders, en voorts bij uitstek gesterkt en
aangekweekt bij de toenmaalige Schriftuuroefeningen in de Doopsgezinde Gemeente
te Haarlem, in welke hij zelf, meer volwassen zijnde, zich als spreeker hooren liet.
Schoon opgeleid en met er daad geplaatst in den Boekhandel, lag echter 's Mars
zucht voor het Predikambt, door gedachte oefening aangevuurd, den grond van
zijne bevordering tot eenen nuttigen Leeraar, en nam hij alzo, met achterstelling
van meerdere tijdelijke voordeelen, het opgedraagen Beroep in de Gemeente van
Middelharnis aan, welk hij vervolgens voor dat van Aardenburg, en laatstelijk voor
zijne Standplaatze te Monnikendam, verwisselde. Dus vond hij, in eenen bijna 48
jaarigen dienst, rijke gelegenheid, om, naar zijnen wensch en vroome verkiezing,
veelvuldig goed en Godsvrucht te stichten. In voorbeeld bovenal betoonde hij zich
bij uitneemendheid getrouw aan de verheven Leer des grooten Meesters, wiens
Dienaar hij was; en levert ons daarvan de Hr.
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onder anderen deeze schoone proeve. Uit zijnen ruim 40 jaarigen echt,
was NIEUWENHUYZEN, na het verlies van zijne Gade, behalven eene Dochter, een
éénige Zoon overgebleeven, en deeze volwassen, gehuwd en Vader, nuttig en
verdienstelijk in zijnen eerlijken werkkring, met één woord de vreugd en steun van
deszelfs ouderdom en van zijn eigen Huisgezin. De dood evenwel ontzag dien
Waarden niet, en weenend staat onze Grijsaard daar, spraakeloos en in peinzenden
weemoed, bij een zo dierbaar lijk. Nu krijgt zijn boezem lucht, en berst hij uit in deeze
Godverheerlijkende woorden: ‘Ja, Vader Gij, die in alles liefde zijt, Gij “zijt ook hier
liefde! wij buigen onder uwen wille, wij eerbiedigen uwe altijd wijze, altijd goede
beschikkingen; ja, hemelsche Vader! Gij hebt gegeven, Gij hebt genomen; geloofd,
eeuwig geloofd zij uwe Naam!” Zoo sprekende, verlaat hij het somber doodsvertrek,
wordt de trooster van alle de weenenden, en geheel zijn verder leven getuigt van
zijne Christelijke onderwerping. ô Gij, wien het ouderlijke hart immer gebloed heeft
aan zulk eene wonde! Gij alleen bezeft, wat het zij, in dien zielverscheurenden
toestand, zoo te spreken, en zoo te zwijgen. Gij alleen gevoelt hier de volheid der
zegepraal van verlicht Geloof en gelouterde Godsvrucht.’ Niet minder treffende en
stichtende schetst onze Redenaar de voorbereiding van zijnen Christelijken Vriend
tot den dood, die, op den 25 Febr. 1806, hem zachtelijk wegnam.
Te lang, intusschen, hebben wij stilgestaan op het Leven des Mans, om met
gelijke uitvoerigheid den Spreeker te vergezellen in deszelfs keurigen lof van
NIEUWENHUYZEN als Stichter der Maatschappije Tot Nut van het Algemeen Trouwens
men kent het weldaadige dier Inrichting, wier dubbel doel het is, den arbeidsman
en laageren stand des gezelligen levens te verlichten, en tevens tot hervorming der
Schoolen werkzaam te zijn; men weet ook bij ervaarenis haaren snellen opgan, en
het goede, dat zij, in beiderleien zin, in ons Vaderland mogt daarstellen, en ligt valt
hier uit op te maaken, hoezeer de vorming en doorzetting van zulk een ontwerp
deezen Christen-Menschenvriend en warmen Minnaar zijner Medeburgeren in den
geest vallen konde, en, wel gelukkende, onzen NIEUWENHUYZEN vereeuwigen zoude.
Zodanige wending nu gaf DE KRUYFF aan zijne Rede, dat hij de echte
Vaderlandsliefde, die waarljk de Godsdienst van Jesus stilzwijgend wertigt of gebiedt,
in het voorbeeld van zijnen grijzen Vriend verdeedigt en luisterrijk schetst; terwijl hij
vervolgens de zwaarigheden, den laster en de hindernissen meldende, die
NIEUWENHUYZEN te overwinnen had om zijne Maatschappij tot stand te brengen,
daardoor zich eenen voegelijken weg baande, om het veelvuldig heil en verheven
doel dier stichtinge in een
DE KRUYFF
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voordeelig licht te plaatzen, en aan den inhoud van haare voornaamere
Prijsverhandelingen, of uitgegeeven stukken, zijne Hoorders te herinneren. Wij
sluiten met den Redenaar en zijnen wensch over den Afgestorvenen. ‘Nu dan,
Zalige! verlustig u voor eeuwig in het vol genot der goedkeuring van de Hoogste
Liefde, wier eer Gij in en boven alles zocht, en laat onder ons, die hier nog, in
onvolmaaktheid, aan de voltooijing van het door u begonnen werk arbeiden; laat
onder de beweldadigden, die eenmaal, op hunne beurt, uwe gelukzaligheid zullen
vergrooten; laat onder allen, die, even als Gij, het heil hunner medemenschen ter
harte nemen, de navolging van uwe Christelijke deugden de hoogste vereering uwer
nagedachtenisse zijn!’

Gedichten en Liederen van D. van der Loo, Predikant in de
Avezathen. Te Utrecht, bij de Wed. J. van Terveen en Zoon. 1806.
In gr. 8vo. 88 Bl., behalven een Voorberigt.
Dat zich de beoefening van Dichtkonst en Welspreekendheid gelukkiglijk laat huwen,
en het handelen der liere voor den Christenleeraar, als nuttige uitspanning, bijzonder
voegzaam zij, ontmoet, zo ver wij weeten, in deezen tijd, geene bedenking. Althans
tegen ouderwetsche stijfzinnigen, die zulks wraaken mogten, zouden wij niemand
aanraaden het harnas aan te gespen. De zaak bepleit zichzelve, en is bovendien
uitgemaakt door het gezag van de Gewijde Voorbeelden, of Profeeten van ouds.
Liever maaken wij, den kleenen bundel des Eerw. VAN DER LOO aankundigende, in
het voorbijgaan melding van eenigen zijner Vaderlandsche Voorgangeren, bij het
huidige Geslachte ruim zo veel broemd en in hoogachting om hunnen Dichterlijken
als Godgeleerden arbeid. De naamen toch van eenen D.R. KAMPHUISEN, G. BRANDT,
J. VAN VOLLENHOVE en A. MOONEN, mogen den Gelderschen Dorpsleeraar ten
spoorslag zijn, om de verlustiging in zijne ledige uuren te blijven aanhouden, en
zich de kracht en bevalligheden van deeze met regt vermaarde Mannen meer eigen
te maaken in zijne Dichtstukjes. Hadden wij den eersten bundel van onzen VAN DER
LOO ter hand, wij zouden gaarne deezen tweeden daarbij vergelijken, om zijne
vorderingen in de konst te toetzen: nu willen wij afgaan op hetgeen zijn Eerw. ons
hieromtrent in een Voorberigt goedvond te zeggen, en meenen ook daaruit met
grond een gunstig besluit te kunnen opmaaken. Immers, zo niet de waardigheid
van zijn beroep, boezemt ons 's Mans bescheidenheid de beste verwachtingen van
zijn werk en hoogachting in voor zijn persoon: weshalven wij, ontwaarende dat hij
den
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raad van kundige Beoordeelaars niet veracht, of vlijt en moeite ter beschaaving van
deezen nieuwen bundel ontzien heeft, hem durven gelukwenschen met zulk eene
meerdere waarde van deeze laatere Gedichten en Liederen, als hem noopte en
regt gaf, om het woord Proeve, op den voorigen titel bijgevoegd, van den
tegenwoordigen weg te laaten. Hoe het zij, in een getal van 25 kleene en losse
Dichtstukjes, doorgaans gestemd op eenen vrolijken, ook wel meer ernstigen toon,
treffen wij hier eene aangenaame verscheidenheid van behandelde stoffen aan.
Het ongezochte rijm en de zoetvloeiendheid der verzen van verschillende maat en
gang, getuigt de bedreevenheid des Opstellers in het werktuigelijke der Poëzij. Aan
vinding en bevalligheid van voordragt ontbreekt het desgelijks niet, zo men al
vermoeden konde of hem wel de Natuur begunstigde met dien rijkdom van
verbeelding en die sterkte van gevoel, die berekend is voor de stoutste vlugt, en
voorraad geeven kan voor stukken van eenen langeren adem. Wij ontzeggen evenwel
aan eenen beminnelijken POOT zijne hooge waarde niet, en meenen iets van deszelfs
zachten trant bij onzen VAN DER LOO te hebben waargenomen. Inzonderheid geeft
hem de keuze der onderwerpen en geheel de inhoud van den bundel volmondige
aanspraak op onzen lof, dewijl wij niets aantroffen, of het is den Christen - Leeraar
waardig, ja vereerende beide voor zijne godsdienstige gevoelens en hart. Om nog
een woord van een en ander deezer Gedichten en Liederen in het bijzonder te
zeggen: de Cantate op het Kersfeest, waarover de Schrijver zich verontschuldigt,
als niet ervaaren in de muzijk, en bij het opstellen verstoken van de gelegenheid
om met eenen Componist te raadpleegen, heeft altoos als Dichtstuk in onze oogen
veel goeds, en zal, zo verre ons oordeel ten deezen gaat, bij eene goede uitvoering
der maat en beurtgezangen, eene stichtende verrukking en heilige vreugde den
Hoorderen inboezemen. Alleen heeft het ons bevreemd, dat de Tekst, Joan. III:16,
gelijk dezelve in onzen Bijbel prosaisch staat uitgedrukt, aan het Choor wierd in den
mond gelegd; terwijl wij zulks beter omtrent den bekenden Lofzang der Engelen
billijken mogen. Voorts lazen wij met genoegen de overige minder uitvoerige
Gedichten en Liederen, tot verheerlijking van het Opperwezen, bespiegeling der
schoone Natuur, of schetzing van het geluk des Levens, aanprijzing des Huwelijks,
van stille Deugd, vergenoegen met zijn Lot, en wat van deezen aard meer is, bevallig
ingerigt. De vergenoegde Hutbewooner, en deszelfs tegenhanger de klagende
Landman, het laatste zo wel gepast bij de huidige verwoestingen des Oorlogs,
verdienen ook bijzondere opmerking. Ja deeze treurtoonen, gelijk die op het graf
eener Christen-Vrouwe, maaken eene niet ongevallige afwisseling van den blijderen
zang, die doorgaans in den bundel voorhanden is. Doch wij bedriegen ons zeer,
indien
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de weinige Vertaalingen uit het Hoogduitsch, welke de Eerw. VAN DER LOO geplaatst
en wel behandeld heeft, dne hoogen lof aanduiden, dien hij aan het oorsprongelijke
wenscht te geeven. Niet dat zij ons geheel onwelkom waren, of geheel ontbloot
schijnen van dichterlijk sieraad: maar wij missen daarin eene bondigheid of kracht
van taal en volheid van gepaste en treffende schildering, die verdienen zouden, dat
wij de Meesters, waarvan wij de Copijen hier voor ons hebben, als Raphaëls en
Rubbensen onder de Dichters rangschikken. Trouwens wij meenen over het geheel
aan jeugdige Liefhebbers het navolgen, en inkleeden vooral van Duitsche stukken
in Hollandsch gewaad, te moeten afraaden, daar zulks den echten Vaderlandschen
smaak en zuiverheid van ons taaleigen dreigt te verbasteren, en toch de Proefstukken
der Oudheid, benevens een aantal oorsprongelijke Werken uit de twee
laatstverloopen roemrijke Eeuwen, de beste Leerboeken zijn der Nederlandsche
Dichtschool, of wel het overzetten uit Engelsche, Fransche, en minder met de onze
vermaagschapte taalen, de smet van uitheemschen spreektrant veel ligter weeren
kan. Omtrent de inlassching, eindelijk, van weinige Gelegenheids-Gedichten had
zijn Eerw. zich, althans bij ons, en onzes inziens, bij niemand zijner Leezeren,
behoeven te verdeedigen, daar nimmer het misbruik ons regt geeft een maatig
gebruik te veroordeelen, en wij gereed zijn om den dwaas te belagchen, die een
vers ter zijde legt op het inzien van den titel. Wij sluiten met aanmoediging van den
Eerw. VAN DER LOO, om zijne Dichtoefening voort te zetten, en geeven nu ter proeve
uit deezen bundel, zo als hij openvalt,

'T gebroken zing-glas.
Ja! Zing-glas! gij waart lief en schoon;
Gij gaaft een trilling aan den toon,
Dien mijne Laura, langs uw teder vlak, deed beven.
Dan ach! uw schoonheid was een korte zonne-schijn,
Een lelij, die één dag ziet worden en ziet sneven;
Het beeld van 't geen wij zijn.
Mijn Laura, ach! verganklijkheid
Is zoo op al het heil verspreid,
Dat ons omringen zal op deze wisslende aarde;
De zoetste, beste vreugd is, als het broze glas,
Dat, hoe uw teedre zorg angstvallig het bewaarde,
Zoo ligt gebroken was.
Ik dwaas, die, uit een water-bel,
Mij vaak bestendig heil voorspel,
En van deze aarde wagt dat de aarde niet kan schenken!
Hoe vaak heeft ijdle hoop mijn zinlijk hart misleid!
Och! leerde ik, bij al 't heil, dat me immer streelt, gedenken
Aan zijn verganklijkheid!
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De wereld is geen rampwoestijn;
Maar zij moet ook geen Eden zijn;
Verganklijk moet deze aard, met al haar goed'ren, wezen:
Zoo 't heil bestendig was, 't geen ons hier juichen doet,
Wat vormde ons dan tot deugd? wat zou ons hart genezen
Van waan en overmoed?
Och! dat, in alles, dan ons oog
Bemerken, 't hart gevoelen moog':
‘De wereld gaat voorbij, met haar begeerlijkheden,’
En onze geest zich vorm' voor Godsvrucht, Liefde en Deugd,
Dan vrezen wij geen dood; maar smaaken eens, in Eden,
Bestendig hemel-vreugd.

De Predikants-Dochter, naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue,
door J.S. van Esveldt - Holtrop. Tweede en laatste Boek.
Amsterdam, bij Gartman, Smit en Holtrop. 1807. In gr. 8vo. 169
Bladz.
(*)

Wij verlieten de beminnelijke CHARLOTTE in den hevigsten strijd tusschen IJdelheid
en Kinderpligt. Een Graaflijke onderhandelaar van den Vorst aan Amor's hof, (een
Koppelaar zou het gemeen hem noemen) door zijne Gemalin gesterkt, hielp der
eerste de overwinning boven den laatsten verkrijgen, en wist haar, door zijne wereldhof- en vrouwenkennis, over te halen, om een lang beloofd bezoek bij hare
verlangende Ouders op te geven voor het bekleeden van de schitterende rol van
Godin des Vredes op zeker feest. Zoo dra zij nu haar woord gegeven had, verscheen
de hof-kleêrmaker, die zijn handwerk als Kunstenaar oefende, en in de Fabelkunde,
trots den besten Dichter, ervaren was; en CHARLOTTE vond zich eensklaps, en dat
wel zonder haren Echtgenoot, in eenen kring gewikkeld, te gevaarlijker voor haar,
die nog zoo menige deugd van haar Dorpje, ook het vertrouwen op menschen, in
haren zuiveren boezem koesterde. De ongelukkige! Weinig dacht zij, dat, bij de
voorstelling van de Godin des Vredes, haar vrede voor altijd moest verloren gaan.
Want het was om hare Eer te doen; zij was bestemd tot Minnaresse van den Vorst,
die nu van eene vorige juist verzadigd was. - Het helsch ontwerp gelukte. Het lust
ons niet, den loop van alle de intrigues te volgen, waardoor de schoone Vrouw door
Bals en Sledevaarten, en wat niet al, in eenen gedurigen zwijmel gehouden, - de
eerzuchtige Man door vleijerij en ambtsbevordering begoocheld, en eindelijk in

(*)

Zie onze Lett. des verigen Jaars, I. bl. 602.
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eenen gewaanden post naar eene grensplaats werd gezonden, terwijl de arme
Vrouw, in het huis van den verachtelijken Graaf SCHMIEG en zijne onwaardige
Echtgenoote achtergelaten, aan de fljnste verleiding ter prooije werd. Want met
eene CHARLOTTE ging dit zoo gemakkelijk niet; spoedig zagen zij, dat hare deugd
langs den gewonen weg niet te ondermijnen ware; een gansche keten van vervloekte
aanslagen werd derhalve gesmeed; en wanneer de Vorst, ongeduldig over een zoo
lang vertraagd genot en zoo hardnekkig eenen tegenstand, te middernacht om zijn'
Vertrouwde zond, en deze binnen vijf minuten diep gebukt voor den allergenadigsten
stond, dan klaagde de allergenadigste den allerverworpensten zijn leed, die terstond
pligtschuldig afklom in den diepen afgrond van zijn hart en eene hulprijke intrigue
aan het daglicht bragt. ô Hoe ellendig is het Volk, dat zulk een' Vorst, - hoe rampzalig
de Vorst, die zulke Hovelingen tot zijne Vertrouwden heeft! - Van lieverlede echter
werd CHARLOTTE aan de taal der Liefde in 's Vorsten mond gewoon; dan haar hart
was nog steeds rein, hare verbeeldingskracht volkomen onbevlekt (welligt slechts
een gevaar te meer!); altijd zocht zij hem dan zachtaardig tot de Rede terug te leiden,
en 't kwam niet bij haar op, dat, in zulke omstandigheden, elk gesprek over de Liefde
een stap nader is tot de Liefde! - Aanzienlijke geschenken ontving zij van den Vorst...
Hoe! nam zij die aan?... Zij nam ze; niet zoo zeer hare IJdelheid, als wel haar Hart,
nam deel aan het verraad: zij verkocht ze weder, en zond het aeld heimelijk aan
haren studerenden Broeder en aan hare Ouders, beiden onbewust van haar
tegenwoordig lot. Zoo dra haar hart dus eenmaal den weg had gevonden om 's
Vorsten geschenken in schijn te veredelen, werden schaamte en tegenzin door
ontwerpen van weldadigheid verdrongen. Ach! zij bedacht niet, dat de verleider
reeds veel heeft gewonnen, wanneer hij de onschuld zoo ver heeft gebragt, dat zij
nog alleen de verleiding-zelve, maar de middelen tot dezelve niet meer schroomt.
Ook hare teergevoeligheid en menschenliefde werden op de snoodste wijze
dienstbaar gemaakt tot haren val; en de Vorst liet zich telkens door haar alleen
bewegen tot vergiffenis aan ongelukkige overtreders; dan zocht zij gelegenheid om
met hem alleen te zijn, en bad en smeekte zoo roerend, dat de Vorst zich eindelijk,
als tegen wil en dank, wel moest laten overhalen; - eene kleine gunst van hare,
telkens grootere vrijheden van zijne zijde, wat was natuurlijker dan zulk een loon
der dankbaarheid van den eenen, en der toegevendheid van den anderen kant? Zoo werd de arme CHARLOTTE door opgelegde verpligtingen van onderscheiden
aard bestreden, haar hart verzwakt en haar gevoel bestormd; thans trachtte men
ook hare grondbeginselen te ondermijnen, en, onder schijn van de verhevenste
zelfopaoffering, hare deugd te doen bezwijken. De ondengende Gra-
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vin, namelijk, zocht haar listiglijk in te boezemen, dat de Vorst door haar geheel
herschapen was. ô Welk een Engel, zeide zij, zoudt gij voor dit gedrukte Land kunnen
worden, indien gij wilde! Door eene grootmoedige opoffering van den schijn der
Eere slechts (de ware Eer berust toch immers in onze eigene bewustheid, niet in
het oordeel der wereld!) zou zij het welzijn van duizenden kunnen bewerken,
duizendvoudigen zegen op zich doen nederdalen, - hoe groot, hoe edel! het offer
zelf verhoogde de waardij, enz. Ook de verdichte ontrouw van haren Man werd met
gevloekte list te baat genomen, door onderschepten briefwissel waarschijnlijk
gemaakt, en door het snoodst bedrog tot zekerheid verheven. Den Vorst zelven
vuurde men aan door de valsche voorstelling, dat CHARLOTTE thans reeds meer dan
half gewonnen was. ‘Zij worstelt nu niet meer met de Schaamte,’ zeide de sluwe
Graaf, ‘maar alleen met de beschaamdheid. Gene is eene hoedanigheid van de
ziel, deze slechts eene gewoonte van het ligchaam; gene kan reeds lang verdwenen
zijn, wanneer deze nog altoos de welvoegelijkheid tot beschermster heeft. Zij is
eene opgezette ledige wapenrusting, of een muur, die de stem slechts wederkaatst,
maar van welken dezelve niet afkomstig is.’ Dan 's Vorsten ongeduld liet zich niet
langer paaijen. De Graaf, in 't naauw gebragt, verzocht nu nog slechts eenige dagen
geduld, vertrouwende op de vonk, die hij, gelijk PROMETHEUS van den Hemel, van
de Helle had geroofd; en de Satan, grootmoediger dan JUPITER, verliet hem niet!
Den braven Predikant, CHARLOTTE's grijzen Vader, ontsnapte op den kansel wel
eens een onregtzinnig woord, dat hem van het Opper-consistorie reeds eenmaal
een scherp verwijt had op den hals gehaald. Aan luistervinken en wachters voor de
dus genaamde reine leer ontbreekt het nergens, die het snel vervliegend woord
opvingen, uit zijn verband rukten, het naakt en afgetrokken nederschreven, en,
wanneer zij de maat vol dachten te zijn, het, van vrome zuchten verzeld, naar de
Hofplaats zonden, om dáár door de lamp der regtzinnigheid, welke eeuwig brandend
voor het graf der rede moet hangen, beschenen te worden. Van deze kundschap
bediende zich de Graaf. Nu werd, op hoog bevel, een vonnis geslagen, waarbij de
Predikant van zijn ambt ontzet, en hem openlijk mantel en kraag zouden ontrukt
worden. Met dit nog onbekrachtigd vonnis in den zak, trad de Vorst, op zekeren
avond, onaangemeld in CMARLOTTE's kamer, vast besloten, dat hare Eer de prijs
zijn zou der vernietiginge van het onregtvaardig gevelde vonnis. Hij deelde het haar
mede. Zij viel op hare kniën. en snikte luid: ‘Mijn arme Vader! - dit vonnis geeft hem
den dood!’ - Vergeefs: de bekoorlijke Vrouw was in haren angst 100 schoon! ‘Wees
geheel de mijne, en het
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vonnis ligt verscheurd aan uwe voeten.’ - ‘Nooit! nooit! - Hijnam eene pen op. - ‘Om
Gods wille, ontferming!’ - De Vorst omvatte het ranke lijf, - de bewustheid verliet
haar - en, toen zij weder tot zichzelve kwam, bevond zij zich alleen, en.... het vonnis
lag verscheurd voor hare voeten! Hare wanhoop grensde aan zinneloosheid. Met haar schreijend kind in de armen,
ontvlood zij, in het holste van den nacht, dit gevloekte huis, en bereikte uitgeput
hare eigen woning, waar eene heete koorts haar op het ziekbed wierp. De Vorst
was woedende om deze vlugt. De Graaf verzekerde hem, dat het rotsachtig voetpad,
welk Hoogstdeszelfs liefde tot hiertoe had moeten bewandelen, eerstdaags op den
grooten landweg van gewone boelering zoude uitloopen. - Voor FERNAU, CHARLOTTE's
Man, was intusschen eensklaps het verschrikkelijkste licht opgegaan; hij kwam als
een krankzinnige te huis; eene zware ziekte hield ook hem weken lang aan zijne
legerstede gekluisterd; hij vroeg naar Vrouw noch Kind; en zij - ach! zij had den
moed niet, zij gevoelde zich onwaardig, om voor hem te verschijnen: en dat, na het
verlies van hare onschuld, eene hereeniging met haren Man nog mogelijk ware die zoete hoop bevlekte haar berouw niet. Het ongelukkigst misverstand verhinderde
voorts eene verzoening, die beiden nog gelukkig had kunnen doen zijn, daar geen
eigen misdrijf, maar dat van anderen alleen, haar ten val gebragt, en haar Man zelf
den grond gelegd had tot die IJdelheid, het éénige, welk het onpartijdig oordeel haar
kon verwijten. Dan op het onverwachtst beroofde een wreede brief van FERNAU zelf
de Ongelukkige van Man en Kind; hij was verdwenen met hunne Dochter, en berigtte
haar, dat hij aan haren Vader had geschreven, dat zij gestorven was! - Dit was het
juist, wat de Graaf en zijne Gemalin verwacht, en waartoe zij ook het hunne hadden
gedaan. Zoo dra kwam niet den Vorst de verlaten en hulpelooze toestand van
CHARBOTTE ter oore, of hij zond op nieuw zijne spionnen tegen de Onschuld uit:
want dat CHARLOTTE dit kleinood zelfs in zijne echtbrekende armen had bewaard,
konde hij voor zichzelven niet loochenen; en dit kwelde den wellusteling, die daarin
het kind gelijkt, dat niet eerder rust, dan nadat zijn liefste speelgoed in stukken is.
Hoe verhard ook in het booze, naderde echter de Gravin niet zonder vreeze de
ongelukkige CHARLOTTE; dan de eenvoudigheid van goede menschen werkt, helaas!
de slechten in de hand; ware het anders, ondeugd zoude zeldzaam geducht wezen,
meestal naakt staan; dan de goedhartige bedrogene is gewoon haar zelfs met zijn
kinderlijk vertrouwen op de menschheid te bedekken. CHARLOTTE had dus ook het
verfoeijelijk weefsel van schelmerij nog niet ontdekt, en in haren tegenwoordigen
wanhopigen toestand was het haar eene dringende behoefte, iemand goed te wanen:
wat
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wonder, dat haar de verschijning der Gravin als die van eenen Engel was? - Zoo
zag die snoode Vrouw het Offerlam, als 't ware, gebonden, weder in hare handen
overgeleverd!
Daar zat nu de lieve Onnoozele in een eenzaam vertrekje van dat zelfde huis,
haar ongeluk beweenende, terwijl zij, op haar uitdrukkelijk beding, voorts de
huishouding waarnam. Angstig vermijdde zij den Vorst, die haar nog even driftig
zocht: dan hier was het fijnste beleid noodig; één overhaaste stap konde alles
bederven. Eindelijk waagde hij het, voor haar te verschijnen. - ‘Ik vergeve u, alhoewel
gij mij zeer ongelukkig hebt gemaakt,’ was het eindelijk antwoord op zijne
eerbiedig-dringende bede; en van nu af aan deed de Gravin haar bijtend vergif
dagelijks drupswijze op de ziel van CHARLOTTE vallen, en van elken druppel bleef
een indruk over. ‘Gij zijt nu immers vrij. Uw goede naam is buitendien verloren. Al
leeft gij nu als eene Heilige, de wereld laat hare prooi niet los. Verhef u dan boven
haar, en maak, door den Vorst, een gansch Volk gelukkig,’ enz. Deze en dergelijke
listen verschalkten eindelijk de arme bedrogene; en nu worstelde zij reeds met
gevoelens, die zij weleer der bestrijding niet eens waardig keurde. - Pijnigend is 't
voor het menschelijk gevoel, dien zielestrijd verder na te gaan, en de helsche
kunstgreepen te volgen, te werk gesteld om de ongelukkige CHARLOTTE ten val te
brengen: want, hoewel onteerd, was zij niet eereloos; en werd dit niet, ook bij den
tweeden val: want ontelbare edele daden ontsprongen, door haar beleid, uit den
nog onverzadigden hartstogt van den Vorst, even als een troebele vloed goudstof
medevoert, tot daar, waar hij in zee uitloopt. Eene onbegrijpelijke kieschheid bleef
haar bij in hare vernederende verhooging: hardnekkig weigerde zij nu alle
geschenken: ‘Ik heb mijne onschuld niet verkocht; ik heb haar aan verhevene
bedoelingen opgeöfferd.’ was steeds hare taal.
Dan nu trok het vreesselijkst onweder zamen, om met verpletterende kracht los
te barsten op het hoofd der rampzalige CHARLOTTE. Hare Ouders had zij nimmer
durven schriiven, wel gevoelende, dat FERNAU gelijk had, wanneer hij het ligter
achtte, de overledene Dochter te beweenen, dan de gevallene te vloeken. Door
haren Broeder wel te doen, wilde zij nu hare eigen gemoedsrust bevorderen. Zij
bezorgde hem, die niet ongaarne de pen voor den degen verwisselde, eenen post
in den Krijgsdienst; dan, onbewust aan wien hij toch die onverwachte gunst verpligt
was, ontving hij deswegen inlichting van eenen Edeiman; hetwelk den driftigen
Jongeling in een tweegevecht wikkelde, dat voor hem ongelukkig uitviel. Gevaarlijk
in de long gekwetst, herkreeg hij echter, na verloop van zes weken, zoo vele
krachten, dat hij zich naar zijne Ouders kon begeven, alwaar zijn toestand en verhaal
den dood
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gaven aan de zwakke Moeder, die hij spoedig volgde in het graf. De Grijsaard leed
geduldig, zonder morren; dikwijls herhaalde hij met den Psalmdichter: Zeventig, of,
zoo wij zeer Herk zijn, tachtig jaren. - ‘Gode zij dank!’ liet hij dan daar op volgen, ‘ik
ben reeds nabij de tachtig jaren.’ - CHARLOTTE had, door eenen wreeden brief van
haren Broeder, die haar het hart verscheurde, vernomen, dat hij in de Maitresse
van den Vorst zijne Zuster had ontdekt; en nu was het uit met hare bovendien
gekunstelde rust. Wakende en droomende zag zij het grijze hoofd haars Vaders,
gebukt van de schande, welke zij daarop had geladen; wakende en droomende zag
zij hare Moeder op het sterfbed, en haren Broeder, die haar met woeste gebaren
het bloed van hare Moeder toonde. Door deze vreesselijke tafereelen omgeven,
door gewetensängst gefolterd, die spoedig hare schoonheid verslond, konde zij der
verzadigde begeerte van den Vorst weldra niets meer aanbieden, dat in staat ware
geweest hem langer gekluisterd te houden. - ‘Met Mevrouw FERNAU is het uit; men
geve haar eene somme gelds!’ was nu het harde woord, door eene opzegging van
het verblijf ten huize van den Graaf onmiddellijk gevolgd. Een Jaargeld wees zij van
de hand; niets dan een weinig zakgeld nam zij mede. Door niemand beklaagd, door
armoede en schande verzeld, verliet zij in den avond 's Graven paleis, werd nog
dien zelfden nacht in eene ellendige herberg van eene zware ziekte overvallen, die
haar weken lang van kennis beroofde; eindelijk eenigzins bekomen, was hare beurs
uitgeput, en.... nu zag zij naar eenen bedelstaf rond: want zij had thans het besluit
genomen, in hare geboorteplaats vergiffenis of den dood te vinden! - Het was reeds
schemerävond, toen CHARLOTTE haar Dorpje bereikte, met gewaarwordingen, die
niemand schetsen kan. Zij steeg, buiten het Dorp, aan den heuvel af, waar haar
Vader eens haar kind, in haren schoot, gezegend had. Dáár viel zij op de kniën,
kuste den grond, op welken destijds haar Vader stond, en besproeide dien met hare
tranen. Vervolgens ging zij naar het Dorp, nu door angst gejaagd, straks door
denzelven teruggehouden. Zij waagde het echter niet, zich dadelijk naar het ouderlijk
huis te begeven; zij berekende, dat hare komst in den avond de zieke Moeder van
den slaap konde berooven, (want, dat deze reeds zoo vast sliep, vermoedde zij
niet!) zij wilde liever wachten tot den volgenden morgen. Met dit besluit trad zij in
de herberg, welke aan den weg lag, en vroeg eene kamer. Eene schoone, jonge
vrouw, door twee bloeijende kinderen omringd, kwam haar vriendelijk te gemoet het was MARIA - hare MARIA! de speelgenoote van hare jeugd, hare zusterlijke
vriendin, die reeds zints eenige jaren in den genoegelijksten echt gelukkig leefde.
CHARLOTTE had moeite
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em niet luid te gillen; dan MARIA herkende de verwelkende vriendin niet, en deze
schaamde zich, om zich te doen kennen. Zij had hier berigten van hare Ouders
willen inwinnen; dan nu konde zij dit niet, uit vrees dat hare spraak haar zoude
verraden. - Tot middernacht lag zij schreijende uit het venster, en beschouwde, in
den helderen schijn der volle maan, de welbekende huizen, boven welke het ouderlijk
dak uitstak, en de linden van het kerkhof, welke hare speelplaats overschaduwden.
Toen alles in huis in de rust was, konde zij der begeerte niet langer wederstaan, de
plaats te naderen, waar zij hare schoone kindsheid had gesleten. Zij sloop stil ten
huize uit, en ging met wankelende schreden naar het kerkhof. Daar stond zij nu,
tegenover de woning van hare Ouders, waar alles stil en donker was, en bad God
dat Hij haar niet geheel mogt verstooten, dat Hij haar mogt veroorloven voor hare
Ouders te bidden.
Eensklaps schoot een oude hofhond uit de pastorij op haar toe. Zij ontstelde;
maar toen de hond nader kwam, herkende hij zijne oude oppaster en jankte van
blijdschap. Dit gaf harer tranen eene zachtere aandoening. ‘Kent gij mij nog, mijn
oude, trouwe hond? ô dan zullen mijne Ouders mij ook nog wel kennen!’ - Nu viel
haar oog op twee nieuwe zerken, welke de maan bescheen. Zij naderde bevende,
zag een tuintje er om henen geplant, en hooge bloemen zich in den koelen
avondwind wiegen. Naauwelijks echter had zij het vreesachtig oog op den eersten
steen geworpen en den naam van hare Moeder herkend, of zij zeeg magteloos op
de bloemen neder.
De avondwind woei koel - zij ontwaakte niet! Er kwam een onweder op, de donder
rolde - zij ontwaakte niet! De van hagel zwangere wolken stortten stroomen op haar
uit - zij ontwaakte niet! Eerst toen de blijde morgenzon reeds hoog gerezen was,
en derzelver warme stralen haar troffen, sloeg de Rampzalige de oogen op. - Zie,
er stond een kind voor haar, dat gekomen was om naar zijne bloemen te zien, of
het onweder dezelven ook beschadigd had. Het kind beschouwde haar nieuwsgierig
en ontsteld. Een bliksemstraal ging door de ziel van CHARLOTTE.
Wie zijt gij, lieve kleine? riep zij het kind toe. Het antwoordde niet.
Wie rust hier onder deze bloemen? zeide zij bevende. Mijne Grootmoeder, hernam
het kind en liep weg: want een angstgeschrei van de vreemde vrouw, welke de
armen naar haar uitstak, maakte het bevreesd.
Vader! Grootvader! riep het aan de deur van het huis, er ligt eene vreemde vrouw
op Grootmoeders graf, en weent en breekt alle mijne bloemen.
FERNAU spoedde ontsteld naar buiten - de Grijsaard volgde
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met wankelende schreden. Op het zien van haren Echtgenoot verborg CHARLOTTE
het gezigt in hare natte haren. Hij stond als versteend voor haar.
Maar toen ook de Vader aan de hand van het beschroomde kind nader trad - toen
hij rillende zijne Dochter herkende, en uit zijnen mond de vreesselijke woorden
gingen: zijt gij het, moeder- en broeder-moordenaarster!? - toen raakte de dood
haar mededoogend aan - zij viel neder op de zerk van hare Moeder, en werd
begraven onder de bloemen van haar Kind. Wie waagt het, eenen steen op de Ongelukkige te werpen?

Frederica Weisz en hare Dochters. Uit het Hoogduitsch. Door E.M.
Overdorp, geb. post. Te Amsterdam, bij J. Allart. 1806. In gr. 8vo.
318 Bl.
Ons kwam in lang geen geschrift ter hand, dat ons meer beviel; het is vooral voor
jongedochters uit den minvermogenden burgerstand van het uitnemendst belang;
en echter vreezen wij dat het bijna in het geheel geen nut zal doen. Ja - bijaldien
het in de woningen der geringeren kwam, het huisen handboek werd van zoodanige
ouders, weiker kinderen voor den dienstbaren stand opgroeijen, bijaldien het in de
kinderkamers enz. vlijtig gelezen werd; maar wie durft dit hopen? Indien intusschen
alleen gehuwde en ongehuwde Dames het lezen, hare dienstmeisjes met die in dit
boek vergelijken, en nu nog al meer verlangen, nog minder dan voorheen te voldoen
zijn, - eilieve! wat werkt het dan? het eene meisje wordt weggezonden na het andere;
en de Dame leert tot hare schade, dat alle verandering geene verbetering is. - De
Lezer voelt onze bedoeling wel; maar, mijn Hemel! bij de zoo groote vermeerdering
van noodzakelijke uitgaven, en de verbazende drukte, - wie zal het vergen dat men
eene Roman voor zijne dienstboden koopt, en op de beste wijze, zoo als het wezen
moet, zal zij zonder vooroordeel gelezen, zal zij beoefend worden, die in de keuken
of kinderkamer brengt, en daar eens op denkt; en vooral, dat men, zonder eenig
uitzigt op eigen nut, op zijn best althans ten nutte van het aankomend geslacht, door
het uitdeelen van zoodanig geschrift, goede dienstboden zoekt te vormen! En als
dan nog maar de godsdienstige zin, en het reine zedelijke, bij velen geen
lusteloosheid en tegenzin verwekt! de mindere standen rigten zich toch veelal naar
den smaak en toon der hoogere; en is het ook wel billijk, dat men godvruchtige,
zedelijk naauwgezette dienstboden verlangt, wanneer de Dame eeniglijk voor de
weelde en hare vermaken leeft? en zou dikwijls het dienstmoisje hare jonge
meesteres niet gevoegelijk ook wel eens een
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boekje met lessen van levenswijsheid mogen aanprijzen? - Dan zoo ver is het, Gode
zij dank! in het Koningrijk Holland in 't algemeen nog niet; en mogt dit werkje, waaruit
de Dames zelve nog al iets kunnen op merken en seeren, mede iets toebrengen,
dat het nimmer alzoo hier worde, - indedaad dan zou onze verdienstelijke
Landgenoote, aan welke wij de weluitgevoerde vertaling te darken hebben, den
daaraan besteden tijd onder de beste uren van haar leven mogen rekenen.
Het zal niet noodig zijn, dat wij veel van den inhoud zeggen. FREDERICA WFISZ,
eene zeer brave, verstandige, maar arme moeder, geeft door lessen en voorbeeld
hare dochters de uitmuntendste opvoeding, en deze worden alle regtschapene en
in haren kring zeer gelukkige menschen; eene slechts uitgezonderd, welke door
een huwelijk te zeer boven haren staat, doch waartoe zij zich niet opdrong, maar
veeleer door een zamenloop van omstandigheden gedrongen werd, bij al den glans
der grootheid, het grievendst hartzeer had, en onder dat hartzeer bezwijken moest;
hetwelk alles door de waardige moeder vooraf was berekend en vooruitgezien. Ook
dit deel van het verhaal is voortreffelijk, en wij wenschen zeer hartelijk, dat geheel
het werkje, tegen onze verwachting, (dit kunnen wij helaas! niet ontveinzen) zeer
vele en wel de regte lezeressen vinde. Wij willen iets van de laatste woorden der
stervende ongelukkige dochter tot hare jonge vriendinnen hier eene plaats inruimen:
‘Weent niet over mijnen dood, gij lieve vriendinnen! eert Gods voorzienigheid door
geduldige onderwerping, en, gelooft mij, mijn leven is een gansch bijzonder bewijs
van Gods wijze inrigting, naar welke de lotgevallen der menschen, meestendeels,
uit hunne eigene handelingen voortvloeijen. - Toen mijn onvergetelijke lieve GROSSE
mijne genegenheid zocht, achtten alle meisjes mij zeer gelukkig; velen benijdden
mij; niemand kon begrijpen waarom ik zijn aanzoek niet aanstonds aannam, en
zeker wenschte ieder in haar hart zich geen beter geluk dan het mijne; maar, lieve
kinderen, de loop der natuur en van het menschelijk hart was u onbekend, anders
zoudt gij mijn volgend lot vooraf gezien, en mij niet benijd hebben: thans, nu ieder
weet dat mijn huwelijk, zoo wel mijnen man als mij, ongelukkig maakte, thans
beklaagt gij mij, en houdt het voor een zeer ongelukkig lot dat mij getroffen heeft:
dit is het niet, het is een natuurlijk gevolg van onze dwaze verbindtenis; wij waren
zeer onderscheiden opgevoed, dachten dus onderscheiden, en hadden geheel
verschillende neigingen: die innige hartelijkheid, die huisselijke stilte, die ingespannen
vlijt, waaraan ik zoo geheel gewend was, en welke mijn grootste geluk uitmaakten,
zijn in de groote wereld, waarin mijn man is opgevoed, zeer belagchelijk: hij kon
zich daaraan niet ge-
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wennen: uit liefde tot hem, en als pligt, zonde ik hem gewillig in de groote
gezelschappen zijner klasse gevolgd zijn, en mij naat den aldaar heerschenden
toon gevoegd hebben, zoo ver dezelve onschuldig is; doch daar verstiet men mij.
- GROSSE beminde mij te zeer om mij te verlaten en alleen in de groote wereld te
willen leven; hij beminde toch ook de gewoonten en de vreugde zijner jonkheid te
zeer, om zonder dezelve bij mij gelukkig te zijn: dit verbitterde hem en mij het leven,
scheidde ons van elkanderen, en bragt mij zoo vroeg naar het graf; en nogtans,
lieve meisjes! zie ik heden in, hoe goed het was dat het zoo gebeurde. - Ware ik
wezenlijk die gelukkige vrouw gebleven, die ik in het eerste vierdedeeljaars was;
hadde het lot mij, in mijne standsverheffing, bij rijkdom, overvloed, grootheid, gemak,
ook huisselijke rust gegeven, dan zouden vele meisjes zich een gelijke loopbaan
wenschen; zij zouden, misschien, in eene bedriegelijke hoop op dezelve, de
bescheidene liefde van een braaf burger afwijzen; zij zouden ongelukkige en verachte
zottinnen worden; en menig jongeling, die eene even zoo groote neiging voor een
meisje, uit een' lager' stand dan de zijne, voedde, zou, door GROSSE's voorbeeld
vervoerd, zich boven alle gewoonte heengezet, zijne ouders en familie beleedigd,
en zijne beminde getrouwd hebben: alzoo zouden deze onvoegelijke
echtverbindtenissen, die even daarom doorgaans ongelukkig uitvallen, dewijl zij
met de natuur onzer gezellige inrigtingen niet overeenkomen, vermenigvuldigd zijn,
met alle de ellenden, welke zij doorgaans over twee familiën brengen. - Gij ziet dus
dat Gods schikkingen ook in dit geval zeer wijs zijn. - Hoort nu mijne laatste bede
aan u! - Blijft allen in den stand, in welken gij geboren en opgevoed zijt: vereert dien
stand door uwe deugd, uwe nuttigheid.’ enz.
‘Mijne moeder! mijne voortreffelijke moeder! wie ik alles te danken heb, ook het
geluk van zoo rustig te kunnen sterven heb ik u te danken, moeder! gij hebt mij tot
deugd en godsvrucht opgevoed, en nu zal ik, door dezen, eeuwig gelukkig zijn. Ach!
in den dood verliest alles, buiten dit, zijne waarde. - Wat acht ik thans op rijkdom
en eere, op pracht, sieraad en schoonheid!’ enz.
Kon men dit boek op sommige Scholen invoeren! Men geve het althans aan
zoodanige jongedochters, voor welke het geheel is ingerigt, als zij de school verlaten,
tot prijsjes; dit immers kan men doen.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen
Pauli Ernesti Jablonskh Opuscula. Tomus II.
(Tweede Bericht.)
III. Hierop volgen drie Verhandelingen, welker twee eerste (van bl. 227 tot bl. 273
de Proef behelzen eener nieuwe Verklaaringe van de Tabula Bembina, of, zo als
(*)
zij gemeenlijk genoemd wordt, Isiaca . Voor den enkel Nederduitschen Leezer
willen wij hier bijeentrekken hetgeen de Schrijver zegt aan het begin zijner eerste
(†)
Verhandelinge, en hetgeen men leest bij KEYSZLER, tot welken hij wijst . De Tabula
Bembina is eene tamelijk groote, langwerpig vierkante, koperen Tafel, waarop veele
AEgyptische Afgodsbeelden en Hieroglyphen, met zilver, en een blaauw, misschien
vermengd, metaal, dat eene staalkleur heeft, zijn ingelegd. Waar deeze tafel in
vroegere tijden gevonden wierd, is den Rec. onbekend: maar wanneer in den jaare
1527 Rome door de Keizerschen stormenderhand veroverd en geplonderd wierd,
geraakte zij in handen van eenen ijzersmid, die haar verkoft aan den beroemden
Kardinaal BEMBUS. Van deezen Geleerden ontleende zij den naam van Tabula
Bembina. Vervolgens kwam zij aan den Hertog van Mantua. Bij de plondering dier
Stad door de Keizerschen, in het jaar 1630, geraakte zij weder verloren; de Kardinaal
PAVA bekwam haar eindelijk, en schonk ze aan den toenmaaligen Hertog van
Savoien, wiens nakomelingen in de be-

(*)
(†)

Specimen novae Interpretationis Tabulae Bembinae, vel, uti vulgariter vocatur, Isiacae.
In eene Aanteekening op bl. 228, alwaar de Schrijver noemt Part. I. Itiner. p. 194. zekerlijk
eene der Hoogduitsche Uitgaaven bedoelende; in de Nederduitsche Vertaalinge van KEYSZLER's
Reizen vindt men de beoogde plaats D I bl. 274. Rec.
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zitting van dit kostbaare overblijffel der oudheid waren toen KEYSZLER schreef, en
waarschijnelijk gebleven zijn tot op de laatste omwentelingen in Italie. Of het toen
na Frankrijk gevoerd zij, weet Rec. niet te zeggen. LAURENS PIGNORIUS gaf er in
1604 eene afteekening van in het licht, met eene Verklaaring, waaraan onze Schrijver
bl. 228 dit getuigenis geeft. ‘Dat PIGNORIUS door eene geleerde en uitmuntende
Verklaaring deeze Tafel heeft uitgelegd, is algemeen bekend. Die geleerdheid op
den rechten prijs weeten te schatten, erkennen gereedlijk, dat hij tot recht verstand
der siguuren van deeze Tafel, en tot opheldering van derzelver letterlijken zin, om
het zo te noemen, veele dingen uitsteekende heeft aangemerkt. Maar dat hij de
geheime beteekenis, zo der geheele Tasel, als der bijzondere deelen, niet
doorgrondde, erkent hij zelve met die openhartigheid, welke zijne geleerdheid
verzelde.’ De vermetelheid van KIRCHERUS verdient geene aanmerking. Volgens
onzen Schrijver, bl. 229 env, behelst de Tafel eene Lijst en Volgreeks der
godsdienstige Feesten, welke door het geheele jaar in AEgypte gevierd werden,
verdeeld in drie Afdeelingen volgens het gebruik der AEgyptenaaren, welken slechts
drie jaargetijden telden, de Lente, den Zomer, en den Winter, onder welken laatsten
zij ook den Herfst begreepen. De Schrijver slaaft deeze gedachten door zijne
uitlegginge van een gedeelte der afbeeldingen, en besteedt daaraan deeze beide
Verhandelingen; waarvan wij alleenlijk nog zullen zeggen, dat, naar zijne gedachten,
bl. 231, de Tafel niet vroeter kan gemaakt zijn, dan in de tijden van CARACALLA, of
(*)
ten hoogsten in die van M. AURELIUS . - De derde Verhandeling is over de
(†)
AEgyptische Dagen in eenen ouden Roomschen Almanak . T.w. men heeft nog
een oud Roomsch Kalendarium van de tijden van Keizer CONSTANTIUS, omtrent het
jaar 354. In hetzelve zijn etlijke dagen geteekend met den naam Dies AEgyptiacus.
De vraag is, wat men door deeze benaaming te verstaan hebbe? De meesten zijn
van gedachten, dat AEgyptische

(*)
(†)

De naam van Tabula Isiaca, of Tafel van Isis, is daar uit ontstaan, dat men haar beschouwde
als tot het heiligdom en den dieest dier Godinne behoorende. Rec.
De Diebus AEgyptiacis in vetusto Kalondarie Romane commemoratis.
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dagen zijn ongelukkige dagen (dies insausti) waarop men, volgens de bijgeloovige
bepaalingen der Starrewichelaaren, niets met hoope van goeden uitslag konde
begmnen. De Schrijver ontkent niet, dat de benaaming somtijds dien zin hebbe,
maar is ten opzichte van dit Kalendarium van andere gedachten. Hier duidt zij, naar
zijn gevoelen, de AEgyptische Feestdagen aan, welke niet slechts in het bedoelde
Land, maar ook door de AEgyptenaaren, die zich te Rome onthielden, gevierd
werden. De voorstelling, verklaaring en verdeediging van dit gevoelen maaken het
onderwerp deezer Verhandelinge van bl. 274 tot bl. 308.
IV. Van hetgeene ons hier in de vierde plaatze voorkomt, zullen wij alleenlijk
spreeken met de woorden van den Hooggel. Uitgeever: ‘Behalven...... bevat dit
tweede Deel der kleine Werken van JABLONSKI de aanmerkingen en verbeteringen,
welke hij met eigene hand in een exemplaar van zijn Pantheon AEgyptiorum en de
Prolegomena daarvan had bijgeschreven. Daar ik, niet lang geleden, in Duitschland
dit exemplaar gekoft hebbe van den Heer, in wiens handen het was gekomen, wilde
ik dit bijvoegsel tot een allergeleerdst Werk niet voor mijzelven behouden en de
geleerden van deszelfs gebruik versteeken. De bekwaame gelegenheid, welke zich
aanbood, om deeze nadere bedenkingen, waartoe JABLONSKI in zijne AEgyptische
(*)
Woordenlijst meermaalen den Leezer wijst, aan te koopen, hebbe ik gretig
aangegrepen, en niemand, naar ik denke, zal zich het vergelijken derzelve met het
Pantheon beklaagen.’ Niemand, voegen wij er bij, zal ook weigeren met dankbaarheid
den dienst te erkennen, welken de Hr. TE WATER door deeze uitgaave der geleerde
waereld gedaan heeft. Het spreekt van zelve, dat deeze Bedenkingen niet vatbaar
zijn voor een uittreksel; en, indien men er enkele staalen van wilde geeven, zoude
men zich niet doen verstaan, indien men er de plaatzen uit het Pantheon niet
bijvoegde, waartoe de Aanmerkingen behoorden; iets, hetgeen onze weinige ruimte
niet toelaat.
V. Nu moeten wij nog een woord zeggen van vier Verhandelingen, dienende ter
ophelderinge van eenige moeielijke plaatzen der Schriftuure. Met die Verhandelingen

(*)

Glossarium AEgyptiacum.
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wordt dit Deel gesloten. De meeste zijn, volgens don titel, door den Schrijver
verbeterd en vermeerderd. - De eerste dient tot opheldering der bekende plaatze,
JOE XIX:25. De Schrijver verdeedigt ijverig het gevoelen, dat JOB inderdaad de
Opstanding uit den dood en den grooten Verlosser des menschdoms bedoelde.
Men weet hoe verschillende hieromtrent de gedachten zijn. Van harte maaken wij
die van den Heere TE WATER de onze, wanneer hij in eene aanteekening aan het
einde deezer Verhandeling zegt: ‘Welk verstandig man zal kwalijk neemen, dat
deeze uitlegging niet de goedkeuring hebbe van HUFNAGEL, DATHE, DOEDERLEIN,
(*)
EICHHORN, MORUS, H.A. SCHULTENS ... Maar het spijt mij, dat iemand het verklaaren
van JOB's woorden van de hoop op een beter leeven na den dood onverdraagelijk
genoemd heeft en onwaardig geleerden Uitleggeren, onder welken nogtans PEARSON,
WITSIUS, A. SCHULTENS, J.D. MICHAëLIS... hunne plaatzen wel zullen behouden.’ - De
tweede Verhandeling is over de eigenlijke beteekenis van het woord ΔΙΑΘΗΚΗ in
de Schriften des N. Testaments. De Schrijver wil, dat het overal niet een Verbond,
maar eenen Uitersten Wil, of Testament, aanduide; ten minsten, dat het laatste
denkbeeld altijd het voornaame en heerschende zij. Ons bericht wordt te lang om
o

hierover uit te weiden. Wij moeten nogtans aanmerken: 1 . Dat διαθήκη wel in het
gewoone Grieksch een Testament beteekene, maar door de LXX Overzetters
menigmaalen in den zin van Verbond genomen worde, zo als de Schrijver zelve
o

erkent, bl. 400. - 2 . Dat de Schrijvers des N.T. in de beteekenis der woorden veel
o

van de LXX hebben overgenomen, waarvan de voorbeelden niet ontbreeken. - 3 .
Wanneer de heilgoederen des toekomenden leevens onder het zinnebeeld eener
erfenisse worden voorgesteld, is GOD de Erflaater. CHRISTUS en de geloovigen zijn
de erfgenaamen, ROM. VIII:17, en men dwaalt van dit denkbeeld te eenemaal af,
o

wanneer men LUC. XXII:29. hierop toepast; zie bl. 407. - 4 . Er zijn plaatzen, welke
het denkbeeld van een Testament geheel niet dulden. b.v. waar van eenen Borg
(HEB. VII:22.) eenen Middelaar (ald. VIII:6.) het vergieten van bloed (LUC.

(*)

Hij had er kunnen bijvoegen STINSTRA, oude Voorspellingen opgehelderd, I D. bl. 520 env.
Rec.
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a

XXII:2 ) wordt gesproken, welke allen bij een Testament niet te pas komen, maar
bij het sluiten van een Verbond, en de daarbij gebruikelijke offeranden, natuurlijk
hunne plaats vinden. En hoe zal men het stellen met LUC. I:72? Het is waar, het
woord Verbond wordt hier figuurlijk genomen. Maar zo zal JABLONSKI ook Testament
neemen. De vraag is alleenlijk, welke figuurlijke beteekenis in de bijzondere plaatzen
best te pas kome? Onzes bedunkens, de ééne hier, de andere daar. - Doch wij
schrijven eene Recensie, niet eene wederlegging. - Van de twee laatste
Verhandelingen zullen wij alleen de onderwerpen melden. De ééne onderzoekt,
welke woorden het zijn, die JESUS (MATTH. XII:36.) ijdel noemt: de andere behelst
eene uitlegging der duistere plaatze MARC. IX:49.
Achteraan zijn door den Uitgeever Registers gevoegd. 1. van opgehelderde
Schriftuurplaatzen. 2. van aangehaalde Grieksche en Latijnsche Schrijveren. 3. van
voorkomende Hebreeuwsche, Grieksche en vreemde woorden. 4. van de
voornaamste zaaken. Weinige drukfeilen zijn ons voorgekomen; eene hebben wij
boven aangeteekend. Maar op bladz. 172 is eene zonderlinge verwarring in de
Aanteekeningen, en bladz. 206, laatsten regel, staat 304. lees 204.
De aanmerkingen van den Hooggel. TE WATER zijn bij dit Deel natuurlijk minder
talrijk dan bij het eerste; zij worden door de teekens (*)of [ ] onderscheiden van het
Werk van JABLONSKI.
Het derde Deel deezer Verzamelinge, met welker uitgaave de waardige
Hoogleeraar der geleerde waereld eenen weezenlijken dienst bewijst, zien wij met
verlangen te gemoet.

Leerredenen over de Opwekking van Lazarus, van Abraham
Ledeboer, Predikant te Hellum. Met eene Voorrede van G.B.
Reddingius, Predikant te Schildwolda. Te Groningen, bij W.
Zuidema. 1807. In gr. 8vo. Voorr. VI, overigens 315 bladz.
Dat jonge Dorpsleeraars onder de Hervormden in ons Vaderland, gepreezen door
hunne Gemeente, en bovendien van nabuurige Ambtgenooten en Vrienden
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hoog gezet, ligt den stap waagen, om door den druk voor al den Volke op te treeden,
is bij den kenner van het menschelijk hart geen wonder, en verdient eenigzins
toegeevendheid. Allen nogtans onder hun, vooral die prijs stellen op vrijheid van
onderzoek en leere, moeten wij tot ons leedwezen waarschuwen, om in zo verre
althans hunne anders prijzelijke roemzucht te onder te houden, dat zij niet met
bijgevoegden Naam hunne opstellen in druk zenden. De Eerw. BRUINING, van wien
(*)
wij onlangs gewaagd hebben , zij den Leeraaren van zijne Kerk ten afschrikkend
voorbeeld. Zijne buitengewoone vrijmoedigheid immers en ruimere denkwijze gaf
aanstoot onder zijne Geestelijke Broeders; een stijfzinnig Grijsaard en Hooggeleerde
(†)
Drijver trokken de alarmklok tegen de afpadigheid van het jeugdige loshoofd ; en
geheel eene Classis schoolde zamen, om de schier vermolmde Leerbegrippen met
allen nadruk te handhaaven. Met betere voorzichtigheid nogtans waarborgt zich de
Eerw. LEDEBOER tegen zulken geest van vervolging, door zich en zijne gevoelens,
naar oud gebruik, te doen wettigen met den stempel eener Classicale goedkeuring.
Maar wij Letteroefenaars, afkeerig van alle banden des geloofs, wij vreezen, op het
gezicht van dat doorslaande merk van Regtzinnigheid, altoos van den beangsten
Schrijver, dat hij de heisigste Waarheden van den Godsdienst niet anders
beschouwen durfde, dan met een Dordschen bril: want ook, zo wijd onze ervaarenis
reikt, zeer zeldzaam gebeurde het ons, dat wij ten deezen mistasteden. En, helaas!
hoe weinig de behandeling der Geschiedenis van Lazarus Opwekking ons dacht
gemeen te hebben met eenigerleie geschilpunten onder de Christenen, wij vinden
toch deeze Leerredenen met eenen smaak van Kerkgevoelens doortrokken, die
zeker aan een ander en grover gehemelte beter gevallen zal, dan aan het onze,
verlekkerd als wij zijn op keuriger spijze, en die meer voedsel geeft aan ons verstand
en hart. Leed doet het ons intusschen, dat wij over deezen arbeid van den Eerw.
LEDEBOER min gunstig oordeelen, dan deszelss Vriend en Ambtgenoot REDDINGIUS,
met wiens overleg deeze Leerredenen zijn uitgegeeven, niet zonder

(*)
(†)

Zie boven, bl. 148. 369 enz.
Verg. de Recenfien, in de Bibl. van Theol. Lett. 1807, bl. 432 enz.; gelijk mede in onze Lett.
No. 9, bl. 369 enz.
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eene aanprijzende Voorrede zelss van dien ervaaren en door zijne schriften bij ons
geachten Man. Echter het zij de nieuwigheid der stoffe, het zij eenige andere
vooringenomenheid, of vriendschap, hem vervoerd hebbe, bezwaarlijk kunnen wij
(*)
toestemmen, dar vooral in deeze Leerredenen een regt Euangelische geest
doorstraale; ‘nog minder, dat de schetzen van dezelve,’ aan Hem en twee zijner
Ambtgenooten vóór de uitgave vertoond, ‘in meer dan één opzigt voortreffelijk
verdienden gekeurd te worden.’ Het gemis toch van Eénheid van onderwerp, in elke
deezer Leerredenen, is, onzes inziens, een al te wezenlijk gebrek, dat het zijn Eerw.
en andere kundige Ambtgenooten niet had behooren in het oog te vallen, die liever
dan hunnen jongen Vriend hoog te zetten, en hem den druk aan te prijzen, denzelven
moesten verweezen hebben tot het Zevental schoone Lessen van onzen WAGENAAR
over het verhandelen der H.S., of wel terugzenden tot de beroemde Leerredenen
van eenen HOADLY, WERENFELS, FOSTER, STINSTRA, BLAIR, ZOLLIKOFER, of wie daar
meer Vraagbaaken zijn omtrent eenen regt Euangelischen prediktrant, bij wien onze
LEDEBOER, naar wij meenen, schier eene eeuw ten achteren is, en nog wel eens
zou mogen school gaan. - Hoe het zij, onzen Leezeren kunnen wij geen beter verslag
doen van den Inhoud van dit Boek, dan met hun de naleezing te vergen der
Geschiedenis van Lazarus Opwekking, in den aanvang van het XIde H. door Joännes
geboekt, en door de mededeeling van iederen Tekst der IX Leerredenen van
LEDEBOER. Ziet hier derhalven de gedachte Lijst: I. behandelt vs. 1-6. II, vs. 7-10.
III, vs. 11-16. IV, 17-24. V, vs. 25-27. VI, vs. 28-37. VII, vs. 38-44. VIII, vs. 45 en 46,
de IXde of laatste vs. 1-46. Daar mangel is aan éénheid van doel, en geene zelfs
deezer Leerredenen eene bepaalde stelling ren opschrift draagt, houde het ons de
Eerw. LEDEBOER ten goede, dat wij omtrent den inhoud der onderscheiden zaaken
en stoffen, van Hem bewerkt, gee-

(*)

Hier, vermoeden wij, zou Gereformeerd-Calvinistische geest ruim zo goeden zin hebben.
Trouwens men bezigt het woord Euangelisch in die beteekenis, blijkens het Gezangboek der
Kerke, zeer onlangs onder dien titel uitgegeeven.
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ne andere opgave doen, dan de Teksten kunnen aanduiden.
Gelijk van ouds de Predikwijze in ons Vaderland geweest is, neemt LEDEBOER
den draad en afgeleezen woorden des Bijbels ten geleide zijner rede, en na eene
breedspraakige uitbreiding of verklaaring, in deelen, onderdeelen, en nog eens
onderdeelen gesplitst, kondigt Hij ons ten laatsten de Toepassing aan, zonder dat
wij in den eentoonigen stijl en voordragt schier ooit eenige verandering ontwaarden,
die ons herinnerde, dat wij niet eene Verhandeling, maar een getal van Leerredenen
voor ons hadden.
Wij betwisten den Eerw. REDDINGIUS zijn getuigenis niet, dat deeze Leerredenen
‘veel nut en stichting hebben aangebragt,’ voor zo veel de stem en voordragt des
Spreekers, en de geest der Gemeente zelve daartoe konden medewerken; maar
onze aandacht verwart en verbijstert zich, waar zij verscheidenheid van stukken
draagen moet, geene geleidelijke overgangen aantreft, en geene bevalligheid van
stijl en orde haar leevendig houden, maar zij, door de menigte van smaldeelen
afgemat, aan het einde gevaar loopt te vergeeten, wat zij in den beginne las, of
hoorde.
Veel, intusschen, dat wij voor bewijzen eener jeugdige overhaasting houden
kunnen, zullen wij niet ongaarne in den Eerw. LEDEBOER over het hoofd zien. Hij
zelve wil zich verontschuldigd hebben wegens zinstoorende druksouten, die hij ten
(*)
deele aanwijst, en op rekening stelt van de afgelegenheid der Groninger perse.
Andere onnaauwkeurigheden, in taal, betoog en gewaagde stellingen als daar is
(†)
wegens der Jooden geloof in de onsterfelijkheid der ziele bl. 130, laaten wij
onaangeroerd. Ja kortheidshalve zijn wij verpligt, tot staaving onzer gemaakte
aanmerkingen, tot eene beknop-

(*)
(†)

Zo staat, onder menigte anderen, gewed zwaard op bl. 90 voor gewet, en Bethanien bl. 145,
reg. 14, voor Bsthabara.
De Leeraar stelt, naamelijk, met uitzondering der Saddueeërs, dit geloof der Jooden zeer
algemeen. Echter kwam het bij veelen op eene Zielsverhuizing neder, volg. JOSEPHUS L. II
de Bello Jud. C. 12. Verg. MATT. XVI:14. JOAN. IX:3.
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te schets van een gedeelte slegts eener Leerrede onszelven te bepaalen. Wij
ontleenen die proeve uit de VIIIste, die handelt over vs. 45 en 46 van het gezegde
Hoofdstuk.
Vooraf zendt zijn Eerw. eene korte herinnering aan het ongemeene wonder, door
hem in de voorige Leerrede overwoogen; en daar hij nu op het punt staat te spreeken
over de zeer uiteenloopende uitwerking, die Lazarus opwekking had bij de omstaande
Jooden, acht hij te moeten letten
‘I. Op het goede getuigenis dat Joännes te deezen aanzien aflegt van velen, volg.
vs. 45. - En
II. Ten tweede heeft men zijne aandacht te vestigen op de tegenovergestelde
uitwerking van dit wonder op sommigen, volg. vs. 46.’
I. Eerst, derhalven, bepaalt hij zich tot hun, die geloofden; en schetst hij den
gevoeligen en meêwaarigen toestand deezer Jooden, als eene voorbereiding, die
hun in eene stemming bragt, om de opwekking van Lazarus, voor hunne oogen
door Jesus gedaan, in het waare daglicht te beschouwen, zodat zij, gelijk Joännes
zich uitdrukt, in Jesus geloofden. Daarom dan vermeent zijn Eerw. wat nader te
moeten stilstaan op dit getuigenis, en zegt
‘A Wij willen hierbij onderzoeken, wat het zegt (zegge) wanneer Joännes betuigt,
dat velen in Jezus geloofden?
B. Terwijl wij vervolgens zullen stilstaan bij de gevolgen en den invloed welke(n)
dit geloof voor en op hen (hun) zal gehad hebben.’
A. Joännes betuiging nu licht onze Schrijver te regt toe uit LUC. VIII:16. - Maar,
als waren er geene genoegzaame verdeelingen alreede gemaakt voor zijne Hoorders,
oordeelt hij nog eenige bijzonderheden te moeten overweegen, en ontwikkelt dus
de vier navolgende stukken:
o

‘1 . Dat deze Joden, met verlating van hun ongeloof, overreed waren, dat hier
waarlijk een wonder had plaats gegrepen.’ (Maar dit leidt den Leeraar terug tot het
reeds gezegde, dat zij ooggetuigen waren, en deelneemers geweest in den
zusterlijken rouw.)
o

‘2 . Dat zij overtuigd waren, dat Jezus het wonder verrigtte in den naam des
Vaders.’ (Wederom
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eene herhaaling en terugwijzing tot 's Heeren gebed vs. 41 en 42.)
o

‘3 . Dat zij met aflegging hunner vooroordeelen Jezus erkenden voor den Messias.’
(Dit wordt, onzes inziens, wel van zijn Eerw. gesteld, doch niet beweezen; doordien
de H.S. ons te weinig omtrent dit onderwerp voorlicht.)
o

‘4 . Dat zij God verheerlijkten in den Zoon.’ (Dit kunnen wij in den Joodschen zin
toestaan; schoon wij het daarom niet met LEDEBOER eens zijn, als hij zegt, ‘dat deze
Joden, schoon zij alles nog niet konden doorzien en begrijpen, geloovig amen zeiden
NB. op alle de uitspraken van den Verlosser.’ Wij twijfelen toch, of wel de Jooden
een ingewikkeld geloof kenden, zelss of de eerste Christenen ‘dingen die zij niet
doorzien en begrijpen konden’ hebben toegestemd. Men zie Heb. XI:1.)
B. Overweegende ‘welke gevolgen voor, en welk eenen invloed, dit hun geloof
op die Joden gehad heeft,’ stelt LEDEBOER,
o

1 . Dat zij deelden in de vreugde, als kort te vooren in den rouw van Lazarus huis;
voortaan de Vrienden waren en bleeven van dit Godsdienstig gezin, en zo
gelegenheid hadden om uit den omgang met deeze Geliefden van Jesus veele
voordeelen of stichting te trekken. (Doch, zo wij dit ook aanneemen met onzen
Schrijver, het is en blijft eene vroome gissing; de Euangelist spreekt er immers geen
woord van).
o

2 . ‘De invloed,’ gaat zijn Eerw. voort, ‘van dit hun geloof bestond voorzeker daarin,
dat zij den Verlosser voortaan al dien eerbied en die hulde zullen bewezen hebben,
welke zij hem verschuldigd waren.’
‘Gelijk zij zich te voren tegen den Heiland en zijne leer hadden verzet, en ook het
hunne bijgedragen om hem te vervolgen en zijn rijk te helpen uitroeien. Zoo waren
zij er nu op uit, om integendeel Jezus, als een achtbaar persoon, als den besten
der menschen, als den grootsten Profeet, als den Zoon van God door woord en
daad te eerbiedigen; om hem, zoo veel in hun was, in alle opzigten hunne liefde en
achting te bewijzen. Ja ook nu konden zij niet anders, dan NB. al het hunne
toebrengen ter uitbreiding van Jezus Koningrijk,’ enz. (Doch, moeten wij wederom
vraagen, waarop rusten toch deeze stellingen? Of redeneert LEDEBOER
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als Godgeleerde uit een Systema, en niet uit den Bijbel?)
o

3 . ‘Zij geloofden,’ leezen wij verders, ‘in Jezus, wierden alzo gevormd tot deszelfs
ware leerlingen, - en even daardoor bevrijd van vele zoo lastige als drukkende
uiterlijke Godsdienstplegtigheden.’ (Vreemd zeker! daar Jesus, en na hem de
Apostelen, Paulus niet uitgezonderd, in het Joodsche Land zich altoos hielden aan
Moses Wet.) - Eindelijk beweert zijn Eerw.
o

4 . ‘Het was dit hun geloof, dat ook ten aanzien van hunne uitzigten in de
eeuwigheid, den heerlijksten invloed, op hun hart moest hebben.’ (Maar zouden
dan deeze geloovige Jooden, omtrent de leer der Onsterfelijkheid, de ijverigste
navolgers van Jesus, zijne leerlingen, zijn voorbij gestreefd? Deezen althans
verwachteden, na 's HEEREN Opstanding, van hem nog tijdelijk heil en aardsche
grootheid, tot op het oogenblik der Hemelvaart. Hand. I:6.)
H. Aangaande het tweede gedeelte deezer Leerrede, dat over vs. 46, en dus over
het ongeloof van sommige wederbarstige en baatzuchtige Jooden handelt,
vergenoegen wij ons aan te teekenen, dat hetzelve op eene en dezelfde leest,
hoewel in eenen omgekeerden zin, geschoeid is, en gesplitst in gelijk getal van
deelen en onderdeelen; waarna dan eene Toepassing, in drie gevolgen
onderscheiden, zonder de minste verheffing van stijl, 's Mans drooge Leerrede
besluit.
Meer dan noodig was hebben wij ons misschien met den Eerw. LEDEBOER onledig
gehouden, om de waarde van dit zijn werk aan onze Leezers te leeren kennen, en
deezen bundel vooral niet boven het middelmaatige aan te slaan; een woord, dat
bij ons ten aanzien van Predikatien weinig gunstiger beteekenis heeft, dan omtrent
Dichtstukken van gedacht allooi; waarover men HORATIUS hooren kan, A.P. vs. 372
& 373. - Hierom, schoon niemand immer, zo veel wij weeten, beweerd heeft, dat er
eene Roepinge is, die Leeraaren dringt, om hunnen middelmaatigen kanselarbeid
in druk te geeven, herinneren wij ten slotte zijn Eerw. aan zeker algemeen gezegde,
in eene zijner Toepassingen op bl. 98 gebezigd; ‘Christelijk prijzenswaardig is uw
besluit, om Jezus uwe liefde, en aan zijn rijk alle uwe krachten toe te wijden; maar
loop niet, waar Jezus u niet roept!’
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Christelijk Huis- en Handboek, behelzende: overdenkingen over
de voornaamste waarheden van den Godsdienst, voor elken dag
des jaars, door Dr. J.G. Rosenmüller, Superintendent te Leipzig.
Iste Deel. Te Amsterdam, bij J. van der Heij. 1806. In gr. 8vo. X en
378 Bl.
't Schijnt, dat een aanzienelijk deel onzer Natie nog steeds behagen schept in 't
gebruik van zoodanige Godsdienstige Huisboeken, zoo als nu reeds verscheidene,
uit 't Hoogduitsch overgebragt, voorhanden zijn. De Harderwijksche Hoogleeraar
CLARISSE, aan wiens arbeidzaamheid wij ook de uitgave van dergelijk werk van
EWALD te danken hebben, treedt nu wederom, met dit van den beroemden Leipziger
Superintendent en Hoogleeraar ROSENMULLER, te voorschijn. Het onderscheidt zich
daardoor van alle anderen, dat het voornamelijk ten doel heeft, de godsdienstige
kundigheden te verbeteren en uit te breiden, door zeker soort van leerboek, 't welk
de geheele Geloofs- en Zedenleer, op eenen praktikalen trant beärbeid, bevat,
inzonderheid ten dienste van hun, die geene Godgeleerden, of eigenlijk gezegde
Geleerden zijn, en bepaaldelijk ten oogmerke heeft, overal op de overeenstemming
van het Christendom met de gezonde Rede opmerkzaam te maken: iets, 't welk
den Schrijver, in onze dagen, eene dringende behoefte toeschijnt: maar ook te gelijk
aan te toonen, dat wij onze beste en zekerste kundigheden, aangaande den
Godsdienst, oorspronkelijk toch aan eene hoogere Openbaring verschuldigd zijn.
De achtingwaardige ROSENMULLER behoort niet tot die Duitsche Godgeleerden,
die aan 't geheele Christelijke leerstelsel eene andere gedaante geven, en de
voornaamste voorheen erkende leerbegrippen daarvan uitmonsteren. Men vindt bij
hem nog hoofdzakelijk 't voormalige Kerkgeloof der meeste Protestanten, gezuiverd
van deze en gene misstellingen en bijvoegsels, die onder opgeklaarde Godgeleerden
geene voorstanders meer vinden, in eene bekwame orde en bevalligen stijl, met
oordeel en smaak, voorgedragen. Sommigen, evenwel, zal hij nog te nieuwerwetsch
toeschijnen. De Vertaler is het ook, in alle verhandelde bijzonderheden, niet met
hem eens. Echter heeft hij niet goedgevonden, om in het oorspron-
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kelijke eenige verandering te maken, zoo als hij hier en daar deed bij EWALD, omdat
(*)
hem zoodanige verminking van een vertaald werk, in zeker binnenlandsch Journaal ,
is kwalijk genomen. Wederleggende Aanteekeningen heeft hij er ook niet willen
bijvoegen, om niet, door dezelven overal te plaatzen, waar zulks geschieden kon,
zich in verdenking van verwaande meesterachtigheid te brengen, of, door dit alleen
te doen op sommige plaatzen, het vermoeden van volkomene toestemming in de
overigen, tegen zijne bedoeling, te doen opvatten. Deze redenen laten zich nog wel
hooren. Of evenwel de Heer CLARISSE wel gedaan heeft, met dit werk, zoo als het
door ROSENMULLER voor zijne Land- en Kerkgenoten geschreven is, den
Nederlandschen Lezer, zonder eenige verandering, in handen te geven, en of hij
niet, door hier en daar iets weg te laten, of eenigzins anders voor te dragen, het
algemeener gebruik en uitgestrekter nut van dezen arbeid zou bevorderd hebben,
mogen anderen oordeelen.
Zie hier den inhoud der Verhandelingen, die in dit eerste Deel, geschikt ter lezing
in de maanden Januarij en Februarij, voorkomen: De bestemming van den mensch.
Wat ben ik? Van waar ben ik? De kennis van God uit zijne werken. De inrichting
der aarde tot heil en welzijn der levende wezens. De starren, een bewijs van de
grootheid en majesteit van God, den Schepper der wereld. Hoe heb ik mij den
Schepper der wereld, die ook mijn Schepper is, voor te stellen? Waartoe heb ik mijn
leven, mijnen aanleg en krachten ontvangen? En wat is, over het geheel, het
voorname einddoel, waartoe het menschelijke geslacht aanwezig is? Wat zal er van
mij worden? Mijn geest zal, na den dood van mijn ligchaam, met zelfbewustheid,
eeuwig voortduuren. Gronden en bewijzen, welke mij recht geven, om dit te gelooven.
Hoe kan ik worden, hetgeen ik zijn en worden moet? Over den zoogenaamden
Natuurlijken Godsdienst. Over den Geopenbaarden Godsdienst, en de boeken,
waarin deszelfs Leer begrepen is. Over het Bijbellezen. Regelen, daarbij in acht te
nemen; en wel bijzonder, bij het lezen der Schriften, zoo des Ouden, als des Nieuwen
Verbonds. Hoe kan men zich van de waarheid en Goddelijkheid van den Christelijken
Gods-

(*)

Bibliotheek van Theol. Letterkunde.
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dienst overtuigen? - Dit laatste onderwerp zal zeker, in 't volgende deel, nog verder
voortgezet worden, Wij kunnen toch niet denken, dat de Schrijver het, bij hetgeen
de drie laatste Vertogen van dit eerste deel behelzen, zal gelaten hebben. Zeer
ongepast eindigt dan hier dit afzonderlijk uitkomend deel. En dit is, onzes oordeels,
over 't geheel een wezenlijk gebrek van dit werk, dat 't wel afgedeeld wordt in zoo
vele bijzondere stukken, als er dagen in 't jaar zijn, en echter de meeste dezer
afdeelingen zoo zamenhangen, dat men er, op éénen dag, verscheidene, soms tot
acht toe, dient te lezen, om een geheel, op zich zelven staand stuk te kunnen afdoen.
Daartoe ontbreekt velen, die anders zoo iets nog wel lezen willen, tijd en lust. Zeer
veel goeds evenwel bevat dit voortreffelijk Huis- en Handboek, waardoor wij hartelijk
wenschen, dat zeer veel nut zal gesticht worden.

Weekblad over den Bijbel. IIIde en IVde Deel. Te Groningen, bij W.
Zuidema. In gr. 8vo. Elk Deel 416 bl.
De Schrijvers en Verzamelaars van dit Weekblad vervolgen, in deeze Deelen,
hunnen arbeid, die met den naam van nuttig wel mag bestempeld worden. Want,
indien het verspreiden van licht over het belangrijkste boek, ten behoeve der
zodanigen, wien het veeltijds aan gelegenheid ontbreekt, om, ten dien einde, tot
andere bronnen de toevlugt te neemen; indien het wegruimen van vooroordeelen
of verkeerde begrippen, die in verkeerd opgevatte of kwalijk toegepaste
schriftuurtexten hunnen grondslag hebben: indien dit en nog veel ander nuttig zij,
wie moet dan niet den arbeid prijzen van hun, die, om opgeklaarde denkbeelden
onder hunne tijdgenooten te verspreiden, tijd en vlijt aanwenden? Lieden van kunde,
en wien de toegang tot uitgebreide Uitlegkundige Werken over den Bijbel openstaat,
kunnen gewisselijk dit Weekblad ontbeeren. Maar maakt niet de klasse der
ongeoeffenden en minvermogenden de meerderheid onder het menschdom uit?
En is het niet van belang, dat ook die klasse redelijke denkbeelden worden
ingeboezemd? Hiertoe kennen wij geen voegzaamer middel, dan de aanwij-
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zing van de waare meening van spreekwijzen en bewoordingen in de Schriftuure,
die, voetstoots en tegen de meening der Schrijveren opgevat, van zonderlinge en
hoogstnadeelige wanbegrippen den grond gelegd hebben. De volgende woorden,
onder andere, tot de nu bedoelde klasse behoorende, trokken onze opmerking,
nevens den doorgaans redelijken en schriftuurlijken zin, die daaraan gehegt wierdt:
Gerechtigheid, rechtvaardigheid, rechtvaardigen; roepen, roeping, geroepenen;
zonde, zondigen, zondaar; dood, leeven; eeuwig, eeuwigheid; zoeken, bezoeken
en verzoeken; bekeeren, bekeering; heilig; vreezen en beeven, en meer anderen.
Want, hoewel niet alles, wat, ter ophelderinge van den zin deezer woorden, wordt
voorgedraagen, onze onbepaalde goedkeuring wegdraagt; en hoewel wij hier en
daar nog wel iets meer zouden verlangd hebben, dan de Schrijvers misschien
geraaden oordeelden ter neder te stellen: prijzen wij, egter, hunnen arbeid, dien wij
wenschen dat het, om denzelven verder voort te zetten, aan gepaste aanmoediging
niet zal ontbreeken.
Ofschoon zich allezins voordoende als voorstanders en aankleevers van de leere
der Hervormde Kerke, doen zulks, egter, de Schrijvers met gemaatigdheid en
oordeel, vervreemd van het gebruik van in laatere dagen uitgevondene benaamingen
en spreekwijzen; alsmede van het gedrag der zulken, die, om eenige onderstelde
waarheid te staaven, meer de bewijzen tellen dan weegen, meer zomtijds op den
klank van zommige woorden en uitdrukkingen afgaan, dan dat zij de aangevoerde
texten, in derzelver oogmerk en zamenhang, uitleg- en oordeelkundig beschouwen.
Tot een voorbeeld daarvan, en tevens tot eene proeve, mogen wij Vertoog 35, in
het IVde Deel, aanvoeren, loopende over de Bijbelleer van God den Vader, Zoon
en H. Geest. Zoo verklaart zich de geachte Schrijver tegen het gebruik der woorden
wezen, persoon en drieëenheid, als, aangaande dit onderwerp, niet voorkomende
in den Bijbel: weshalven, zijns achtens, de zulken niet van Onrechtzinnigheid moeten
verdagt worden, welke die woorden liefst niet gebruiken, maar het beter oordeelen,
zich alleen aan de eigen uitdrukkingen der Schriftuure te houden. Ook raadt hij, zich
geene te menschelijke voorstellingen van het Opperweezen te maaken, waartoe
men zoo ligt vervalt, wanneer men alles, wat dit Leerstuk be-
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treft, naauwkeurig wil uitpluizen. ‘Hetgeen (schrijft hij) door veelen (weinig
overeenkomstig met den Bijbel) aangaande de Goddelijke huishouding, of de
betrekking, in welke Vader, Zoon, en H. Geest, tot elkander staan, geleerd is, heeft
hier voornamenlijk bij eenvoudigen en kortzichtigen veel nadeel veroorzaakt, door
hen zulke begrippen aangaande het Opperwezen te doen vormen, als of hetzelve
aan de menschen gelijk ware.’ Voorts eenige plaatzen uit het O. Verbond, die
gemeenlijk ten bewijze van dit Leerstuk worden aangehaald, afgekeurd en verworpen
hebbende, verklaart hij, over 't algemeen genomen, van meening te zijn, de bewijzen
liefst alleen uit het N. Verbond te willen ontleenen, naardien omtrent de plaatzen
des O. Verbonds, welke de waarheid, dat God bestaat als Vader, Zoon, en H. Geest,
schijnen te bevatten, altoos wel het een en ander kan aangemerkt worden, om het
twijfelagtig te maaken, of aldaar inderdaad van deeze waarheid gesproken worde.
Wat wijders de gemeenlijk aangevoerde bewijstexten uit het N. Verbond aangaat;
ook deeze voldoen allen den Schrijver niet. De vermaarde text 1 Joan. V:7. wordt
stellig voor onecht verklaard. ‘De Geschiedenis van den Doop des Heilands, Matth.
III,’ dit willen wij nog overneemen, ‘is ook dikwerf bijgebragt, om ten bewijze van dit
Leerstuk te strekken; maar ik kan daarin hoegenaamd geene kracht vinden. Men
zegt: daarin komt God de Vader uit den hemel spreekende voor; JESUS wordt daarin
als de Zoon van God aangekondigd, en de H. Geest verschijnt daarbij in de gedaante
van eene duive - zoo dat wij 'er de drie persoonen in de Godheid duidelijk in
aantreffen. - Doch, merkt onze Schrijver aan, zoo wij niet van elders wisten, dat
KRISTUS Gods Zoon zij, in den verhevensten zin van het woord, als der Goddelijke
natuur deelachtig, zouden wij het dan wel uit deze Geschiedenis alleen kunnen
besluiten? Moeten wij dan niet denken, dat Hij welligt voor Gods Zoon verklaard
wierd, in dien zin, dat Hij, voor een Leeraar van God gezonden, of de Messias en
Zaligmaker, wierd uitgeroepen? En kan het zeggen: dat de Geest Gods nederdaalde,
gelijk eene duive, en op Hem kwam, niet veel beter dus verklaard worden, dat iets,
aan eene duive gelijk, zich op JESUS hoofd
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vertoonde, tot een blijk, dat Hij met buitengewoone gaven der Godheid, tot de
bediening van zijn Leeraarambt, wierd uitgerust, dan dat wij het zouden uitleggen,
als of de persoon des H. Geestes (om nu ook deze spreekwijs te gebruiken) zich
bij JESUS Doop, doch onder de gedaante van eene duive verborgen, vertoond hebbe?’

Brieven over de beoefening en het gebruik der aêloude en
hedendaagsche Geschiedenis; behelzende aanmerkingen en
bedenkingen, over de oorzaaken en gevolgen van die
Gebeurtenissen, welke aanmerkelijke veranderingen hebben te
weeg gebragt in de gesteldheid der Waereld en den algemeenen
zedelijken toestand van het Menschdom. Door John Bigland. Uit
het Engelsch vertaald. Iste Deel. Te Amsteldam, bij P.J. Uijlenbroek.
1806. In gr. 8vo. 251 Bl.
Wijd, zeer wijd is het veld der Geschiedkunde; dan 'er zijn bijzondere paden, door
't zelve heen loopende; paden, die men, zints zeer onlangs, meer dan voorheen,
bezogt heeft. Op dit oogenblik herinneren wij ons de Lessen over de Geschiedkunde,
van PRIESTLEY; den Geest der Algemeene Geschiedenis van de achtste tot de
achttiende Eeuw, door GEORGE THOMSON; het viertal Brieven ter bevordering van
het beoefenen der Geschiedkunde, door J.G. MULLER; en het Tafereel der Oude
Geschiedenis, bevattende de vorderingen der Kunsten en Fraaije Weetenschappen,
door W. RUTHERFORD.
Van soortgelijken aart, doch in wijziging eenigzins verschillende, is het boven
aangekondigd Werk, 't geen in Twee Deelen zal voltooid zijn. BIGLAND merkt te regt
op, dat de Geschiedenis der Wereld in een Werk van zulk eene beperkte
uitgebreidheid te bevatten, eene belachlijke onderneeming zou zijn; dan dat mogelijk
zo veel, als in geheugen verdient te blijven, binnen een eng bestek kan gebragt
worden. Hij telt op, wat al kan wegvallen zonder nadeel: wat verdient bewaard en
in 't geheugen gehouden te worden, te vermelden, is zijn doel. - Briefswijze geeft
hij verslag van de voornaamste trekken uit de aloude en hedendaagsche
Geschiedenis, naar tijdorde opgemaakt, en verdeeld in tien onderscheidene
tijdvakken. Hij heeft de schranderste Geschiedschrij-
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vers, zo oude als laatere, geraadpleegd. - BIGLAND's voorneemen met dit Werk was,
gelijk hij te verstaan geeft, om het dienstbaar te maaken ter onderrigting van die
geenen, die weinig in de Geschiedenissen ervaaren zijn, en geene gelegenheid of
lust hebben om de talrijke en langwijlige Geschiedverhaalen te doorbladeren, zo
wel als hetzelve tot een nuttigen herinneraar te maaken voor hun, die in de
Geschiedenis bedreeven zijn, en omstandiger bijzonderheden geleezen hebben
aangaande hetgeen hier in 't algemeen wordt voorgedraagen. - Het voornaame
oogmerk is, een zamengedrongen tafereel te leveren van de Geschiedenis des
Menschdoms, en den toestand te schetzen van 's menschen verstand onder alle
deszelfs wijzigingen, voortspruitende uit uitwendige en toevallige oorzaaken.
Dat wij de Brieven deezes Deels doorloopen, 'er iets uit aanstippen, en hier en
daar het aangestipte met eene aanmerking vergezellen. De Iste Brief behelst
algemeene bedenkingen nopens den aart en het gebruik der Geschiedenis. Bijzonder
staat de Schrijver stil op de agteloosheid der oude Geschiedschrijveren ten aanzien
der belangrijkste voorwerpen, de vorderingen van Kunsten, Weetenschappen,
Koophandel, enz. ‘Indien,’ dus luidt het slot, ‘de Geschiedschrijvers, inzonderheid
die van oude tijden, hunne oplettendheid op deze belangrijke bijzonderheden
gevestigd hadden, in plaats van hunne boekdeelen met weinig meer dan de
verhaalen van oorlogen, gevechten, belegeringen, moorden, overweldigingen en
bloedvergietingen op te vullen, wij zouden eene veel naauwkeuriger en belangrijker
geschiedenis van het menschlijk verstand bezitten, dan die waarop wij ons
tegenwoordig kunnen beroemen, of welke wij kunnen verwagten immer te zullen
verzamelen; maar de oude Geschiedschrijvers hebben, tot ons ongeluk, verzuimd,
deze belangrijke onderwerpen na te spooren, terwijl zij de jaarboeken van moord
en verwoesting zorgvuldig hebben medegedeeld, als of zij begreepen hadden, dat
de tafereelen van moord en bloedvergieting de eenigste voorwerpen waren, waardig
het menschdom bezig te houden, en de eenige zaaken, welke hunne Leezers
genoegen konden verschaffen. Indien zij hunne met bloed bevlekte bladeren met
kleuren van een aangenaamer tint, en met belangrijke afschetzingen der vorderingen
van den koophandel, weetenschappen en fraaije
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letteren aangevuld hadden, de Geschiedenis zou oneindig leerzaamer, gewigtiger
en aangenaamer zijn.’
Dit geeft den Schrijver aanleiding, om, in den IIden Brieve, te onderzoeken, of de
beoefening der Geschiedkunde eene strekking hebbe om eene zugt tot Oorlog in
te boezemen, uit hoofde dat zulks somtijds deeze uitwerking op jeugdige gemoederen
heeft. Hij deelt hier keurige aanmerkingen mede over dit stuk en het oogpunt waaruit
men de meeste Helden beschouwen moet, en zal zulks dienen om die gevreesde
zugt eer te verdooven dan op te wakkeren.
Kortlijk maar treffend schetst de IIIde Brief de nuttigheid der geschiedkundige
kennis, ter uitrooijing van schadelijke vooroordeelen, door het ontvouwen van den
invloed van stelzels en gevestigde begrippen op het menschlijk gemoed. Uit de
verstandige beoefening der Geschiedenisse ‘ontstaan,’ zijns oordeels, ‘uitgebreide
inzigten en zuivere denkbeelden, met welke de geest van vervolging en
onverdraagzaamheid onbestaanbaar is. Terwijl de dweepzieke Protestant, misschien
zonder onderzoek, veroordeelt wat hij de ongerijmdheden der Roomsche Kerk
noemt, en de dweepzieke Katholijk den Protestant vervloekt, die gehoorzaamheid
weigert aan 't geen de ander de onfeilbaare Kerk acht; terwijl de Calvinist den
Arminiaan, de Arminiaan den Calvinist veroordeelt, omdat zij verschillend denken
ten aanzien van het onbegrijplijk ontwerp der verlossinge en de godlijke besluiten;
terwijl dweepers van allerlei aanhang elkander onderling veroordeelen en vervolgen:
ziet de verlichte menschenvriend, wat benaaming hij oek moge draagen, in ieder
mensch een' broeder, en beschouwt de gansche menigte des menschdoms als een
uitgestrekt huisgezin, als kinderen van een zelfden Vader. Terwijl de dweeper slechts
onverdraagzaamheid en vervolging ademt tegen hen, die met hem van gevoelen
verschillen, beschouwt de verstandige en weldenkende Christen de onderscheiden
Natien als leevende onder verschillende bedeelingen, en beveelt hen allen in de
hand van het Godlijk wezen, hetwelk alles naar deszelfs goedvinden regelt en
bestiert op eene wijze, die onze zwakke rede niet in staat is te bevatten.’
Hoe veele voordeelen de beoefening der Geschiedenis ook oplevere, gaat dezelve
met moeilijkheden vergezeld; deeze draagt BIGLAND in den IVden Brieve voor; als,
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het bezwaarlijke om waarheid en verdichting te onderscheiden. Hij draagt middelen
voor, ten dien einde aan te wenden. Dit wordt toegelicht door aanmerkingen wegens
de Historische Schriften der Grieken en Romeinen, vergezeld van bedenkingen, de
Kerklijke Geschiedenis raakende; alles kort, doch zeer onderrigtend.
Dit zelfde mogen wij zeggen van den inhoud des Vden en VIden Briefs, loopende
over de noodwendigheid, om, in het leezen der Geschiedenis, stipt op Tijd en Plaats
te letten, en de daaruit volgende noodzaaklijkheid der Aardrijks- en Tijdrekenkunde;
en beslaat de Geschiedenis zulk een weezenlijk gedeelte in het vak der Fraaije
Letteren, dat geene letterkundige bekwaamheid zonder de kennis van dezelve
volkomen zijn kan. ‘De redenaar,’ schrijft hij, ‘de dichter, de zedeleeraar, en de
godgeleerde, maaken dikwijls toespeelingen op historische onderwerpen, vermaarde
verrigtingen, merkwaardige gebeurtenissen of instellingen, gewoonten en gebruiken
van verschillende tijden en gewesten. Waarom iemand, die in de Geschiedenis
onervaaren is, niet wel de voortbrengzelen van welspreekendheid en dichtkunst
kan verstaan, zo min als de werken van den zedelijken wijsgeer of godgeleerden.’
Voorbereidend mogen deeze Brieven aangemerkt worden, en die menigte van
stofse heeft BIGLAND in ruim 40 bladzijden zamengedrongen. De VIIde Brief vangt
aan met een algemeen overzigt van de Geschiedenis des Menschdoms. Strikt
genomen, oordeelt hij, is 'er niets, 't welk den naam van Grieksche Geschiedenis
kan draagen, vóór den Peloponnesischen Oorlog. De Joodsche Geschiedenis moet,
ten aanzien der vroegere tijdperken, ons te stade komen. Zeer verre van die Schriften
met klein- of minagting te behandelen, of 'er slegts ter loops van te gewaagen, houdt
hij het daarvoor, dat de Joodsche Jaarboeken, van alle die tot ons gekomen zijn,
verreweg de oudste moeten geagt worden, en, zonder eenig voordeel te trekken
van derzelver godlijke egtheid, in den grond redelijkst en waarschijnlijkst. Hij gaat
daarop het schriftuurlijk verhaal der Scheppinge na, noemt hetzelve onvergelijklijk
meer redelijk dan de ongerijmde Scheppingsleer der Grieken, met bijvoeging ‘dat
het, uit elkander gezet, niet alleen waarschijnlijk, maar ook strikt wijsgeerig bevonden
wordt.’ - De Boeken, behelzende de Schriftuurlijke Geschiedenis, worden
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onderscheiden beschouwd, in deezen Brieve tot den tijd van DAVID voortgezet, en
doorvlogten met voor die Geschiedenis zeer vereerende aanmerkingen; om welke
af te schrijven wij wel lust, maar geene plaats hebben. - Aan die zelsde Geschiedenis
is de VIIIste Brief gewijd; en wordt die met de Wereldlijke Geschiedenis in verband
gebragt. De beschouwing van 't geen NEBUCHADNESAR en CYRUS ten opzigte van
de Jooden volvoerden, doet den Schrijver opmerken, ‘dat, ofschoon zij beiden
slechts door hunne eigene staatkundige oogmerken gedreven werden, deze uitzigten
en daaruit voortspruitende onderneemingen nogtans op eene voor hen onzigtbaare
wijze bestuurd werden. - De Geschiedenis der Wereld is niets minder dan de
Geschiedenis van Gods eeuwige Voorzienigheid, en ofschoon eenigen van haare
bladeren buiten het bereik van ons begrip mogen zijn, is het niet min onze pligt om
dit geheimvol en belangrijk boekdeel te beoefenen.’
Met den IXden Brief wordt ons de algemeene beschouwing des Menschdoms
geopend, geduurende het tijdvak in de gewijde Geschiedenis vermeld, de toestand
der Letteren en des Koophandels bij Jooden, Egyptenaaren, Tyriers, enz. Te deezer
gelegenheid betoont de Schrijver op nieuw zijne hoogagting voor de
Geschiedverhaalen, de Dichtstukken en de Propheetische Schriften in den Bijbel.
De algemeene aanmerkingen over de Egyptenaaren en Babyloniers, de oorsprong
van het Zabaïsmus of den dienst der Hemelsche Lichaamen in Babylon, met de
bron der Starrewichelarij aldaar, en wat hier aan paalt, wordt keurig ontvouwd. De
duisterheid der Assyrische en Babylonische Geschiedenis vindt men met de stukken
aangeweezen; van den Geest en nationaale Zeden der Babyloniers hebben wij
meerder lichts, 't geen in deezen Brieve uitschijnt. Breeder, dan men in een alles
zo beknopt voorstellend Werk zou verwagten, is hetgeen hij wegens den Tempel
van BELUS, het Babylonische Observatorium en de Stad zelve vermeldt. De val
deezes Rijks met deszelfs oorzaaken is treffend te boek gesteld.
Voorts merkt BIGLAND op, ‘dat geduurende het tijdvak, waarin de boorden van den
Nyl, den Tigris en den Eufraat het groot tooneel verstrekten van menschelijke
bedrijven, en de landen waren, alwaar beschaaving, weetenschap en weelde haaren
zetel gevestigd hadden, ge-
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heel Europa, uitgezonderd Griekenland, in eene woeste onweerendheid was
bedolven, zonder kennis van eenige kunst of de voordeelen eener beschaasde
zamenleeving.’ Dit voert de Grieksche Geschiedenis ten tooneele, waarmede de
Romeinsche aanvanglijk zich paart.
In den voorgaanden Brief getragt hebbende, het langduurig en duister tijdvak der
Geschiedenis, hetwelk eigenlijk de kindschheid der Weetenschappen mag genaamd
worden, in een zo duidelijk tafereel, als de duisterheid van het onderwerp toeliet,
voor oogen te stellen, komt de Schrijver met den Xden Brieve tot de beschouwing
van een belangrijker zo wel als opgeklaarder tijdperk, beginnende en eindigende
met het Persisch Rijk. Hier komen DARIUS HYSTASPES, XERXES, MARDONIUS en FILIPPUS
te voorschijn, gepaard met zeer leezenswaardige aanmerkingen wegens den
algemeenen toestand, en het gewigt der oorlogen tusschen de Grieken en
Persiaanen. - ALEXANDER treedt ten Krijgstooneele, en sterft te Babylon. Hierbij
paaren zich algemeene aanmerkingen wegens de vorderingen in Kunsten,
Weetenschappen, Letteren enz. bij de Persiaanen, Egyptenaars, Jooden en Grieken,
geduurende het hier beschreeven Tijdvak; alsmede Romes toestand: alles, naa
eene opmerking van den woesten staat van Europa in deezen tijd, beslooten met
algemeene en leerzaame bedenkingen over de wisselvalligheid der ondermaansche
zaaken en de verwonderlijke schikking der Godlijke Voorzienigheid.
Het tijdvak, 't geen de Schrijver met den XIden Brieve intreedt, komt de
beschouwing der hedendaagsche wereld eenigzins nader bij; het begint met der
Dood van ALEXANDER en eindigt met de Geboorte van CHRISTUS. De gebeurtenissen
neemen toe in talrijkheid en aanbelang. Wij zullen 'er geene lijst van geeven; maar
alleen aanmerken, dat in deezen Brief, naa de opgave van der Jooden staat in dit
tijdvak, Romes aanwassende grootheid als eene Republiek, en de vestiging van
het Keizerlijk Bestuur, beschreeven wordt. Den staat der Romeinen onder het
Republikeinsch stelzel draagt hij als hoogst ongelukkig voor, en roemt de dagen
van AUGUSTUS. De vorderingen in Weetenschappen en Fraaije Letteren gingen
gepaard met toeneemende zedeloosheid. De overweeging van der menschen
gemoedsgesteldheid en Godsdienstbegrippen leidt hem
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op, om in 't slot stil te staan op de noodwendigheid eener Godlijke Openbaaring, en
de invoering des Christendoms te vermelden. - Hoezeer veelen van BIGLAND's
begrippen, wegens den staat der Romeinen onder de Republikeinsche Regeering
en die der Keizeren, wijd zullen verschillen, zullen de voorstanders van het
Christendom allen bijval geeven aan 't geen hij vermeldt, naa een overzigt van de
Wijsbegeerte en den toestand der zedelijke en verstandige wereld, van de
noodwendigheid eener Godlijke Openbaaring, die aan de zwakke poogingen der
menschlijke Rede eene bovennatuurlijke hulp verleende; gelijk de ontvouwing van
het oorspronglijk Christendom, hier beschreeven, aantoont.
De XIIde en laatste Brief deezes Deels is gewijd aan eene beschouwing van het
Romeinsche Rijk, van de voornaamste gebeurtenissen onder het Keizerlijk Bewind,
op nieuw verre boven het Republikeinsche verheven; terwijl de grootheid van Rome
onder de Keizers in de voornaamste opzigten wordt aangetoond. De invallen der
Quaden, Allemannen en Gothen enz. De vervolging der Christenen tot den tijd van
CONSTANTYN wordt vermeld, en BIGLAND beweert, dat weinig Keizers uit neiging
vervolgers waren; dat, wanneer men de vervolgingen der Christenen tot in haare
oorspronglijke bron naspoort, dezelve aan drie voornaame oorzaaken kunnen
toegeschreeven worden - aan den bijzonderen haat en afgunst van lieden, die de
magt bezaten, of tragteden te verkrijgen - aan de baatzugtige instookingen der
Heidensche Priesters en anderen, die belang hadden bij de instaadhouding des
Heidendoms - en eindelijk aan het Bijgeloof des Volks. Niemand, zeker, zal die
oorsprongen, hier breeder ontvouwd, lochenen; doch 'er blijft ten aanzien van eenige
Keizers, onzes inziens, iets anders over, 't geen men in derzelver heersch- en
dwangzugt te zoeken hebbe. Dan wij kunnen ons hierover thans niet uitlaaten.
Breeder dan wij voorhadden is de opgave van dit Boekdeel uitgeloopen; het Werk
is overwaardig om meer dan met een enkel woord te worden aangekondigd. De
weinige plaatzen, die wij 'er uit hebben aangetoogen, kunnen ten blijke strekken,
dat de stijl des Schrijvers aan het verheevene, zo verre de aart des Werks toelaat,
grenst; en elk zal moeten toestemmen, dat hij een gelukkigen Vertaaler heeft
getroffen. - Wij zien het Tweede Deel met verlangen te gemoet.
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De Verhandeling van Dr. Innocensa Della Lena, over de
buitengewone eigenschappen zijner vaste ontvlambare aarde,
ontwikkeld, en ter toetse der gezonde Rede gebragt, door Daniel
Craanen, Doctor in de Geneeskunde te Rotterdam. Te Leijden, bij
D. du Saar. 1807. In gr. 8vo. 73 Bladz.
Wij hebben noch van de eerste uitgave der Verhandeling zelve van Dr. DELLA LENA,
in 1802 uitgegeven, noch van die, welke met het jaartal 1807 op nieuws is
uitgekomen, eenig gewag gemaakt, daar zij, naar ons inzien, beneden alle kritiek
is; wij zouden haar, indien wij ons Recensent ook der Recensenten noemden, onder
de lijst dier boeken geplaatst hebben, welke niet hadden behooren gedrukt te worden.
Wij hadden ook niet kunnen denken, dat eenig Geneeskundige zich opzettelijk zou
verledigd hebben om het voortbrengsel van DELLA LENA's verward brein te
wederleggen, terwijl nogtans de voor ons liggende Verhandeling onze gedachte
wederspreekt. Wij blijven echter bij ons gevoelen, dat meergemelde Verhandeling
niet had moeten wederlegd zijn; dan, daar er toch nu iets het licht ziet, dat daaraan
bijzonder is gewijd, willen wij er ons gevoelen van zeggen.
Het oogmerk van den Heer CRAANEN is dus, om de Verhandeling van DELLA LENA
te ontwikkelen en ter toetse der gezonde Rede te brengen; dat is, om, onder
toepassing van het gezond verstand, te beproeven, in hoe verre die met de beproefde
grondwaarheden van Genees- en Scheikunde overeen te brengen of te verwerpen
zij. Alle wederleggingen, daartoe gebezigd, den Lezer mede te deelen, gedoogt ons
bestek niet; de slotsom van alles komt hoofdzakelijk hier op neder: dat de door den
Heer DELLA LENA aan zijne vaste ontvlambare aarde, als werkzaam beginsel,
gegevene benaming van vast Phlogiston, geheel onberedeneerd is en niet in het
minste overeen te brengen zij met de gezonde begrippen eener hedendaagsche
Scheikunde; dat, naar leiding van gezonde Physiologische en Therapeutische
waarheden en denkbeelden, aan geen geneesmiddel, van welk eenen aard hetzelve
dan ook zij, uit hoofde of van onontleedbaarheid of van bijzondere eigenschappen,
eenige ver-
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meerdering van geneeskundige waardij, hoe ook genaamd, kan noch mag toegekend
worden, en de Heer DELLA LENA zeer ten onregte dus, om reden van eenige
buitengewone boedanigheden zijner vaste ontvlambare aarde, aan dezelve bij
uitsluiting eene hooge voortreffelijkheid van geneeskundige waardij wil toegeschreven
hebben; terwijl eindelijk de Heer CRAANEN hoopt, dat het verband zijner redenering
in dezen den verderen voortgang der nieuwe geneeswijze van DELLA LENA stuiten,
en dus daardoor den invloed zijns geschrijfs, beschouwd als een gewrocht van onzin
en kwakzalverij, verminderen, en als 't ware van onzen Vaderlandschen bodem
keeren mag.
Gelijk ook wij gaarne ons zegel hangen aan dezen wensch van Dr. CRAANEN, en
daardoor tevens onzen afkeer van alle kwakzalverij te kennen geven, zoo zijn wij
geene mindere vijanden van alle praal van geleerdheid, en wel te grooter, naar
gelange dezelve minder ter zake afdoet. Of nu de Heer CRAANEN in dit opzigt niet
eenige berisping verdiene, is eene vraag, welke de onpartijdige toestemmend zal
moeten beantwoorden: wie immers zou, bij de enkelde lezing van den titel zijner
Verhandeling, kunnen vermoeden, dat men in dezelve, ter wederlegging van DELLA
LENA, een mengsel vinden zou van allerlei geneeskundig betoog, zoo wel uit oude
als nieuwe bronnen geput, hetwelk, op zich zelve genomen, hier en daar veel goeds
bevat, maar tot het eigenlijk onderwerp niet dienstig, en alzoo als overtollig
beschouwd moet worden; en zonder welke bijvoegselen de Verhandeling van DELLA
LENA gemakkelijk had kunnen wederlegd en ontzenuwd worden, op zoodanig eene
wijze als zijn geschrijf verdiende; terwijl die wederlegging zelve daardoor beknopter
en duidelijker zou geweest zijn. Daarenboven vroegen wij onszelven, bij de lezing
der voor ons liggende Verhandeling, voor wien de Heer CRAANEN dezelve schreef.
- Voor de gezonde Rede? - Nu goed, maar voor wier gezonde rede? - Voor die der
Geneeskundigen? - Dan mogen wij toch vooronderstellen, dat de meesten hunner
van het geneeskundig betoog, door den Heer CRAANEN gebezigd, geen nut kunnen
trekken, daar hetzelve den Geneesheer, die gezonde rede bezit en van dezelve
een behoorlijk gebruik maakt, niet onbekend zijn kan. -
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Schreef de Doctor dan ook voor de gezonde rede van het algemeen? - Dit moeten
wij uit zijne eigen woorden opmaken, daar hij zich op bl. 40 en 69 dus uitdrukt: ‘Ik
zal zoodanig een voorbeeld aanvoeren, dat de minstkundige zich in staat zal
bevinden, zoo wel om het onbestaanbare der stelling van DELLA LENA te bevatten,
als om mijne oordeelvelling te regtvaardigen. - Ik heb mijne voordragt zoodanig
ingerigt, dat daardoor het verband der Verhandeling van DELLA LENA onder het
oordeelend bereik van den minstkundigen komen, en dus algemeen ter toetse der
gezonde rede gebragt worden kan.’ Het zou voorwaar zeer onwellevend zijn, het
algemeen van gezonde rede ontbloot te achten; maar, al bezit men deze, dan nog
kan men niet in staat geöordeeld worden, om, zonder behoorlijke wetenschappelijke
kennis, zaken te bevatten, waartoe eene bijzondere geneeskundige oefening
vereischt wordt; en dus gelooven wij, dat de Verhandeling van CRAANEN duidelijker,
beknopter, en hier en daar met minder Latijnsche woorden had moeten doormengd
zijn. Ook dat Latijn wordt niet algemeen door de gezonde rede begrepen; het moge
bij den Schrijver al eens tot een blijk van geleerdheid verstrekken, de minstkundige
verstaat de taal niet. Zonder nu eens van de kunstwoorden te gewagen, vragen wij,
wat het ter zake afdoe, op bladz. 5. ut vulgari utamur sermone, bl. 38. per sequelam,
bl. 42. sub debitis conditionibus, bl. 43. consideratis considerandis, bl. 49. licet veri
speciem praeseferat, bl. 53, 54. cura symptomatica indicationibus vitalibus
respondens, - latiori et habita ratione ad corporis, ejusque partium habitum, en meer
anderen, te bezigen, daar de Schrijver dit even goed in onze moedertale had kunnen
uitdrukken? - Vraagt men ons nu, of de Verhandeling van den Heer CRAANEN die
van DELLA LENA wederlegge, zoo moeten wij antwoorden, dat wij voor ons, die
eigenlijk geene wederlegging behoefden, door dezelve in onze reeds opgevatte
meening wegens hare nutteloosheid zijn versterkt geworden.
Niets ter zake afdoende is dat gedeelte der voor ons liggende Verhandeling, welk
DELLA LENA beschouwd wil hebben, als geene de minste aanspraak op den naam
van Geleerde hebbende, en nog oneindig minder regt bezittende, om den eertitel
van Geneesheer, veel min
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dien van Hoogleeraar, te dragen. Waarom zou men zoodanig iets den man
ontnemen, indien hij werkelijk den laatstgenoemden post bekleede? Zou hij dan de
eenigste Geneesheer of Hoogleeraar zijn, die zich (om ons van Dr. CRAANEN's
woorden te bedienen) niet dan zeer onvolkomen bedreven toont in den omvang der
verschillende geneeskundige wetenschap, zoodanig dat hij zich de verwardste en
zinneloosste denkbeelden deswegen heeft eigen gemaakt, die als met de
ondervinding strijdig, als onbestaanbaar met de hoofdwaarheden eener beredeneerde
Geneeskunde moeten aangemerkt worden? Voorbeelden hiervan uit vroegere en
latere, uit deze tijden zelfs aan te voeren, zou niet moeijelijk vallen.
Wij vernemen, dat de Heer CRAANEN dezelfde is, die zich in verscheiden opzigte,
zoo wel in ons land als elders, zeer gunstig, bijzonder in het scheikundig vak, heeft
doen kennen; hierom verwondert het ons te meer, dat hij geen belangrijker werk
onder handen nam, of zich ten minste eens opzettelijk bezig hield met eene
scheikundige ontleding van het geneesmiddel van DELLA LENA.
De Verhandeling is vrij van taalfouten; op bladz. 44 vonden wij het woord
ziektestaten; dit bevalt ons in het meervoudige niet.

De AEneas van Virgilius, eerste en tweede Zang, in Nederduitsche
verzen gevolgd, door N.C. Brinkman, Wed. C. van Streek. Te
Amsterdam, bij A.B. Saakes. 1806. In gr. 8vo. Met de
Aanteekeningen (zonder het Voorwerk) 122 bladz.
Wij moesten van de stoutmoedige onderneming en den welgeslaagden arbeid dezer
Dichteresse onzen Lezeren reeds voorlang berigt gegeven hebben; doch het heeft
niet aan beöordeelaars en recensenten ontbroken, die zich meer gespoed hebben
hunne gedachten hierover publiek te maken, en vooral, door eene menigte van
voorbeelden en vergelijkingen, hunne verschillende denkbeelden te staven; waardoor
wij ons dan ook van de moeite ontslagen achten, bij onze
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aankondiging zoo breedvoerig te worden, als anderzins het onderwerp en deszelfs
behandeling zou vereischen.
Bekend is het, dat de Heer P. VAN WINTER NSZ., ten gelijken tijde met de Wed. C.
VAN STREEK, (onder andere, door hare vertaling van den Veldeling, naar 't Fransche
van DELILLE, niet ongunstig bekend) zonder dat zij van elkander iets wisten, ep de
gedachte gevallen is, om den Latijnschen VIRGILIUS in een Nederduitsch kleed,
meerder naar het nieuwerwetsche van onze dagen dan dat van Vader VONDEL
gefatsoeneerd, te steken. De Heer VAN WINTER had het oorspronkelijke van VIRGILIUS
voor zich; ook verstond hij dat oorspronkelijke door en door, gelijk men dit van eenen
man, die ons zulk eenen HORATIUS heeft geleverd, kan verwachten. De Wed. VAN
STREEK, der Latijnsche tale niet magtig, bediende zich daartoe van de Fransche
vertaling, door den Abt DELILLE vervaardigd, door zoo veel lof als blaam in de
oordeelvellingen der beide Natien geteekend. Wij zouden dus weder eene vertaling
van eene vertaling, en dat wel in verzen, ontvangen hebben. De Dichteres heeft,
toen zij den eersten Zang van den Heere VAN WINTER in handen kreeg, die zich zoo
na mogelijk aan zijn origineel gehouden heeft, ten regten tijde waargenomen, dat
haar dichtstuk te veel uitgebreidheid zou bekomen hebben; en waarlijk DELILLE is
te breedvoerig geworden. Hij heeft, in zijne poëtische vlugt, zulke groote kringen
gemaakt, wanneer hij zich in dien aether wel bevond, dat hij niet dan met weerzin
naast VIRGILIUS scheen neder te strijken: ook zijne Landgenooten hebben hem dit
verweten; en kundige beöordeelaars, die tegen zijne vertaling den gewrongenen,
verminkten en al te stijven GASTON vergeleken, konden niet nalaten, hierover, in den
Franschen smaak, te satyrizeren. Recensent herinnert zich het volgend Epigram,
dat, bij die gelegenheid, in omloop geraakte.
Admirez l'attentat d'une muse complice
A VIRGILE qu'ils ont tour a tour immolé;
Les bourreaux n'ont laissé que le choix du supplice,
Il est noyé par l'un, par l'autre étranglé.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

489
hetgeen hij dus vertaald heeft gevonden:
Roem vrij de schenddaad aan VIRGILIUS bedreven,
Door Fransche beulen, in der Zanggodinnen taal,
Door GASTON en DELILLE op nieuw hem deden sneven,
Dees door verdrinken, die door worgen aan de paal.

En niet alleen het al te breedvoerige, maar ook het ongelijkstaltige, het ongelijkmatige
in den Franschen Dichter, zou onze Nederlandsche Dichteres, bij hare navolging,
niet weinig gehinderd, en zelfs gestuit hebben. DELILLE heeft zekerlijk, hier en daar,
plaatsen van VIRGILIUS zoo gelukkig gevolgd, is zelfs in eenigen zoo uitmuntend
geslaagd, dat men zou kunnen zeggen: gewisselijk zou VIRGILIUS zoo, en niet anders,
in het Fransch geschreven hebben: maar hij is ook weder, in andere plaatsen, er
zoo snel over heen geloopen, als wel niet anders plaats kan hebben bij werken van
zulk eenen langen adem, en waartoe men zich niet verkiest eenen aanhoudenden
en onvermoeiden arbeid te getroosten. Dank zij derhalve het oordeel en de goede
keuze van de Wed. VAN STREEK, dat zij dien voorzeiler heeft verlaten, en zich liever
aan den oorspronkelijken Dichter gehouden! Doch, hoe kan men zeggen, den
oorspronkelijken Dichter te volgen, wanneer men hem niet in zijne eige taal kan
lezen? en hier moet ons wel voor den geest komen het onderscheid bij de twee
vertalingen van VIRGILIUS, die onlangs het licht zagen. De Dichteres VAN STREEK
heeft wel, in haar Voorberigt, gezegd, dat de kundige Heer FOKKE, ten haren gevalle,
op zich heeft genomen, hare vertaling met het Latijn te vergelijken, en haar
vervolgens aan te wijzen, hoe de meest schitterende en beroemdste plaatsen, zoo
getrouw als mogelijk aan het oorspronkelijke, moesten overgebragt worden: doch,
en dit gevoelt elk, er is een merkelijk onderscheid, wanneer men eene gemaakte
vertaling vergelijkt met het oorspronkelijke, zoo men die taal zelf niet meester is,
om dan, naar het oordeel van den taalkundigen kenner, die naar het oorspronkelijke
te verbeteren; of dat men, het oorspronkelijke zelf door en door verstaande, reeds
van het eigenaardige in die taal doorzuld is, eer men het in de onze overbrengt.
Van hier is het dus niet te verwonderen, dat, waar het eigenlijk op de manier van
zeggen in het oorspronkelijke
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aankomt, de Heer VAN WINTER hierin bij onze Dichteres veel vooruit had, en daarom
ook in zijne poëtische beschrijvngen, in de dichterlijke wendingen en uitdrukkingen,
somtijds iets heeft, waarvan men het bijzonder eigene en schoone gevoelt, zonder
dat men juist het waarom met den vinger kan aanwijzen. Het is toch in het vertalen
van Dichters, gelijk een schrander Oordeelkundige heeft aangemerkt, niet alleen te
doen om de Grammatikale, maar veel meer om de Oratorische en Poëtische juistheid,
welkers naauwkeurigheid ons den Dichter, in zijne eige Physiognomie, doet
beschouwen; en dit gaat zelfs zoo verre, dat alleen zeker gevoel van de dichterlijke
uitdrukkingen, ontstaande uit de woordvoeging en bevallige wending, ons in die
mate meester van den geest des oorspronkelijken Dichters maakt, dat het hierdoor
opgewekte gevoel van den Vertaler wonderen kan verrigten. De vertaling van
HOMERUS, die POPE zijnen Landgenooten bezorgde, is en zal altoos een meesterstuk
blijven; dat is te zeggen, wanneer men te vreden is met de denkbeelden en
dichterlijke verhalen van HOMERUS, zoo men die slechts in bevallige verzen als 't
ware kan inzwelgen: maar er is toch iets anders, iets eigendommelijks in HOMERUS,
hetgeen POPE, zoo hij het bij alle zijne taalkennis al gevoeld heeft, niet heeft kunnen
overbrengen; kortom er is, gelijk iemand zich uitdrukte, vrij wat van de Homeriteit
verloren gegaan. Het was niet alleen de taalkennis en het oordeel van den geleerden
ESSCHENBERG, die hem omtrent de vertaling van SHAKESPEARE verdienstelijk maakten:
neen; WIELAND, die dezelfde taak ondernam, slaagde oneindig gelukkiger, schoon
hij veel minder Engelsch verstond dan ESSCHENBERG; dewijl hij volmaakt voor
zichzelven bekwaam was, zich in den geest van SHAKESPEARE te verplaatsen, in
den geest van SHAKESPEARE te denken. Wij willen hier echter niet te streng zijn, of
aanleiding geven, over onze Dichteres, bij deze hare beärbeiding, te ongunstig te
denken. Wij maakten altoos een merkelijk onderscheid tusschen de Dichters der
Ouden, welke men vertaalde; het is toch veel moeijelijker, den oorspronkelijken man
te volgen, wiens verdienste in de manier van zeggen en uitdrukken bestaat; en
tusschen den man, bij wien het voornamelijk op de zaken en de algemeene houding
aankomt. Bij CATULLUS, LA FONTAINE en WIELAND komt het gewisselijk meer op het
eerste aan,
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dan bij VIRGILIUS en RACINE; en waarom? omdat de trekken van een sijn
vrouwengezigt moeijelijker te treffen zijn, dan van een vast mannelijk gelaat. Bij
VIRGILIUS komt het er toch voornamelijk op aan, om hem in zijn verhaal (zijne
gelijkenissen maken eenige uitzondering) getrouwelijk en in eenen deftigen stijl te
volgen. Wat het eerste betreft, hebben wij ons niet zelden verwonderd over het
kunstvermogen van onze Dichteres, om ons het oorspronkelijke dikwijls als eene
overgedrukte prent of teekening te geven; en dit is eene verdienste op zichzelve,
mits dat die getrouwheid niet in stijf- en stroefheid ontaarde; en dan verbeelden wij
ons, dat de Dichteres ten dezen opzigte, sedert haren vroegeren arbeid, merkelijk
is gevorderd. Misschien heeft hare oefening naar het bevallig model van den Abt
DELILLE, in zijn Homme des Champs, haar hiertoe niet weinig geholpen; misschien
ook wel het beoefenen van dien Schrijver, volgens haar eerste ontwerp; althans
hieraan schrijft Recensent het toe, dat hem, bij vergelijking van haren arbeid met
dien van den Heere VAN WINTER, sommige plaatsen, met betrekking tot personen
en plaatselijke omstandigheden, op de eerste lezing, duidelijker zijn voorgekomen,
en elken Nederduitschen leek klaarder zullen voorkomen, omdat zij, door de
uitvoerigheid van den Franschman, het oorspronkelijke denkbeeld zoo klaar gegrepen
heeft, als de Heer VAN WINTER misschien ook wel eens bij den Nederduitschen Lezer
wat te veel van zijne eigen Latijnsche kundigheden onderstelde.
Wij hebben reeds in den beginne gezegd, dat wij ons zouden onthouden van
eene vergelijking der twee Nederduitsche vertalingen met het oorspronkelijke; hier
zou zich een al te wijd veld voor aanmerkingen van allerlei aard opdoen. Dit is ook
reeds door anderen geschied, en welk een Recenfent dit ook onderneemt, zal het
hem moeijelijk vallen, zich van alle eenzijdigheid in zijn oordeel vrij te pleiten; genoeg
is het, dat de oordeelkundige Lezer dit, zonder de aanmerkingen van anderen, voor
zichzelven doe.
Het is ons onbekend, of de Wed. VAN STREEK haren arbeid voortzet, hetgeen wij
echter vermoeden; zoo min als wanneer wij eene tweede proeve van hare hand te
wachten hebben; doch wij weten, dat, door het overlijden van den Heere VAN WINTER,
diens arbeid gestaakt, en er geen verdere voorraad voorhanden is: dit
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dunkt ons eene nieuwe gewigtige drangreden en aansporing, om de Dichteres tot
het verder afspinnen van hare gewigtige en nutte taak ernstig aan te moedigen.
VIRGILIUS was toch, gelijk de Drossaard HOOFT reeds aanmerkte, het hoofd der
Dichteren, gelijk TACITUS dat der Historieschrijvers. VIRGILIUS was de man, dien men
bijna vergoodde, en op wiens verschijning in den openbaren schouwburg, misschien
vijftig duizend menschen, even als voor den Keizer, met eerbied oprezen, VIRGILIUS
was de man, dien alle nageslachten, om strijd, met hunnen lof vereerden; en zouden
wij dan niet wenschen, dat onze Landgenooten het onsterselijk werk van dien
onsterfelijken Dichter, zoo na mogelijk, in voor hen verstaanbare taal en krachtige
verzen overgebragt, eenmaal in zijn geheel kunnen lezen? - Wij moeten er nog
eene aanmerking bijvoegen: VIRGILIUS heeft zulk een klassikaal gezag, dat
Wijsgeeren, Historieschrijvers, Regtsgeleerden, en zelfs raisonable Theologanten,
er hunne geschriften, als zoovele sraaije teksten, mede opsierden. Hoe dikwerf
komt dit onzen Vertaleren, in het overbrengen van de beste werken, te pas? en hoe
aangenaam is het dan voor den Nederduitschen Lezer, bij die aanhalingen eene
goede dichterlijke vertaling te mogen aantreffen? Wij beroepen ons hier op de
ondervinding, welk gebruik men namelijk reeds van de dichterlijke vertalingen van
HUYDECOPER en van VAN WINTER, bij dergelijke plaatsen van HORATIUS, (wij zouden
bijna zeggen even klassiek vertaald) dagelijks maakt, en nog verder zal kunnen
maken. Wij vertrouwen, dat deze bedenkingen bij onze Dichteres gewigts genoeg
zullen hebben, om haar niet te doen verflaauwen in den moeijelijken arbeid; te meer,
daar wij ten dezen opzigte alles goeds van haar kunnen verwachten, en zij zich
althans niet door verhaasting, maar door het wijze festina lente getoond heeft onze
achting waardig te wezen. Ja, het zou zelfs Recensent niet vreemd voorkomen,
indien zij, bij zulk een zamenloop van omstandigheden, mogt goedvinden zich nog
eenmaal bij het publiek aan te melden, of zij niet ligt door een aanmerkelijk aantal
van nieuwe Inteekenaren zou aangemoedigd en ondersteund worden; dat wij haar
immers hartelijk toewenschen.
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Mengeldichten van Laborando prodesse te Alkmaar. Te Alkmaar,
bij H. Coster. 1807. In gr. 8vo. 143 Bl.
Alkmaar en deszelfs omtrek schijnt den zanglust bijzonder gunstig; en het is in de
daad eene zeldzaamheid, dat juist alle de Nederduitsche Gereformeerde Predikanten
in die Stad zangers zijn: de Predikant van het daar nabijgelegene Heilo ademde,
naar het schijnt, dezelsde inspireerende lucht; - en ziet daar de Leden van het
Gezelschap, hetwelk ons hier eenige Gezangen aanbiedt. De laatstgenoemde
Kerkleeraar is intusschen naar elders verroepen. Indien nu de genotene voordeelige
invloed blijvende is, en zich misschien aan anderen ook mededeelt; indien de Heeren
Predikanten van Alkmaar dan ook nog eens verplaatst werden, - zo mogen wij een
aantal soortgelijke Gezelschappen en soortgelijke Verzamelingen met vertrouwen
te gemoet zien; en Alkmaar en deszelfs omtrek is alsdan de streek, welke zich
iederen jongen Kerkleeraar, die gaarne zodanig een Dichter werd, bij voorkeur moet
aanbevelen.
Uit het Voorberigt schijnt te blijken, dat het Gezelschap de spelling van den
Hoogleeraar SIEGENBEEK zich heeft ten wet gesteld, maar dat de Leden nog werkelijk
bezig zijn met het aanleeren daarvan en zich daarin nog oefenen; het zou alzo niet
edelmoedig zijn, wanneer wij ten dezen aanzien de onnaauwkeurigheden en
afwijkingen wilden aanwijzen; door den tijd mogen wij hier het meer volmaakte
hopen.
De stukjes zelve zijn meestal van godsdienstigen inhoud, en vrij uitgebreid; wat
dichterlijke waarde betreft, behooren zij, naar ons oordeel, onder de middenmatigen;
en wij wenschen dat zij velen mogen stichten. Tot eene proeve kiezen wij, uit de
Cantate, de Morgenstond, den volgenden Beurtzang:

Duo omni Piano.
A.
Het Beekjen ruischt,
Het Muschjen pluist
Zich, op het afgeknotte hakjen.
Het Sijsien zwiert,
En zingt en tiert,
Op 't buigend schuddend Elsentakjen.
B.
De Leeuwrik rijst,
Hij dankt en prijst,
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En stijgt op fladderende wieken,
Naar 't luchtgewelf,
En acht zich zelf
Gelukkig, bij het morgenkrieken.
A.
De Zwaluw snelt,
Langs 't vlakke veld,
Op schoon gepluimde en teedre vleuglen;
Haar snelle vlugt
Doorklieft de lucht,
Wie zal haar in haar vreugd beteuglen?
B.
Het Vischjen speelt,
Daar 't leeft en teelt,
In vlakgekemde blanke stroomen,
't Is louter vreugd,
Geheel verheugd,
En aast aan 's oevers ruime zoomen.
A. B.
Zoo toont Natuur,
In 't zaligst uur,
Haar kracht, haar invloed, haar vermogen;
De eenstemmigheid,
Die zij verspreidt,
Moet ons Gods liefde en zorg betoogen,
ô Ja, in dank nooit uitgeleerd,
Roept zij ons toe dat God regeert.

Zeluco, door John Moore, M.D. IIde of laatste Deel. Te Amsterdam,
bij J.W. Yntema en Comp. 1807. In gr. 8vo. 393 Bl.
Indien wij op het vermaakelijke en nuttige zien van dit meesterstuk der penne van
wijlen den beroemden MOORE, dan moeten wij verlangen, dat hetzelve geleezen en
beoefend worde, door onze Vaderlandsche Jeugd van beiderleie sexe, door een
aantal Gehuwden onder ons, en in het algemeen door Lieden van welken rang ook
en jaaren. Langdraadigheid immers en gerektheid, eene beschuldiging die zelfs
een RICHARDSON niet ontgaan mogt, zal niemand hinderen in dit Werk, slechts uit
een tweetal Deelen bestaande, en waar toch geenerlei gebrek, maar overvloed en
verscheidenheid is van bearbeide stoffe; van tooneelen uit het dagelijksch leven,
van veele gepaste waarneemingen, characterschetsen, en leerrijke boert of ernstiger
lessen, zo als ten deezen de vernuftige Schrijver met toem bekend is bij onzen
Landaard uit zijne voorgaande
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Werken. Met vermaak ook zal men hier den Reiziger, den Menschkundigen, den
Wereldkenner, den Man van rijke ervaarenis, geleerdheid en schranderheid, gelijk
MOORE was, erkennen mogen, en nergens eenige scherts ontmoeten, die de
kieschheid beleedigt. Voorts, terwijl andere Romans doorgaans eindigen met het
Huwelijk van den Held, levert ons dit Deel een uitvoerig en doorwrocht verhaal van
eene bij uitstek rampzalige Echtverbindtenis, die veelen, vreezen wij, ten
waarschuwenden spiegel zal mogen dienen, en de gevolgen der Ondeugd, benevens
de verhevenheid en eindelijke zegepraal der Deugd, in klaaren dag stelt. Niet
ongevallig, eindelijk, is deeze Geschiedenis, die beurtelings medelijden en
verontwaardiging inboezemt, door invlechting van onderscheiden bijwerk (of
episoden) afgewisseld, zodat de leeslust opgewakkerd, en op keur van
welgeschakeerde tafereelen vergast wordt. Het is wel zo, de Anecdoten raakende
den zonderlingen Engelschen Heer N. TRANSFER, de Vaderlandsche strijd tusschen
twee Schotsche bedienden BUCHANAN en TARGE, alsmede de verwonderlijke Brief
van dien BUCHANAN over Italien, en een andere van zekeren stalknecht JACKSON
over Frankrijk, staan in geen onmiddelijk verband met den Held der Geschiedenis,
of diens lotgevallen; zeer ongaarne, nogtans, zouden wij deeze en andere naïve
bijsieraadien in deezen bundel missen, en wij zijn vaardig, die weelderigheid en
uitstappen van een rijk vernuft in MOORE, even goed als in den Tomas Jones van
FIELDING, over het hoofd te zien, zo anders gestrengheid van oordeel zulks wraaken
konde. Intusschen, daar, volgens ons verlangen, Vertaaler en Drukker zich haasteden
(*)
met de spoedige uitgave van dit Deel , en wij hun deswege onzen dank betuigen,
zullen wij onze Leezers niet ophouden in den wensch naar deszelfs voornaamen
Inhoud, ofschoon zij nu althans zich vergenoegen moeten met een zeet onvolledig
overzicht van het vervolg der Hoofdgeschiedenis, en eene enkele door ons (bl. 181)
beloofde proeve uit dit voortreffelijk Werk. Bij het openen des boeks groeit daadelijk
onze kommer wegens de waardige LAURA, ten doel staande aan de onderneemingen
van den rijken maar zedeloozen ZELUCO, haaren vermeenden Verlosser, (bl. 180)
die minder haar op eerlijke voorwaarden verlangde, dan hij haare schoonheid en
deugd te verlaagen zocht en ten val te brengen. Mevr. VAN

(*)

Wij hadden geene gelegenheid om het Oorsprongelijke in te zien, doch voeden omtrent de
juistheid der Vertaalinge geenen twijfel; wij herkenden MOORE steeds aan zijnen ongedwongen,
eenvoudigen en zinrijken stijl, die heerscht in alle deszelfs Werken: ook is de spoedige uitgave
aan de naauwkeurigheid der perse niet hinderlijk geweest; wij herinneren ons maar ééne
zinstoorende fout: op bladz. 31. Hoofd LIV. reg. 4. staat zijne moeder - lees hoore.
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SEIDLITS,

haare praalzieke Moeder, die bereids in schulden stak, ontvangt het
grievend berigt uit Franksort, wegens wanbetaaling en gevreesde bankbreuk van
een Comptoir, waaraan zij geheel de nalaatenschap van wijlen haar' Man vertrouwd
had: dit noodzaakt haar tot verkoop haarer juweelen, en veroorzaakt eene kwijning,
terwijl zij echter het deerlijk ongeval voor LAURA verheelt. ZELUCO verneemt haaren
kommer uit den listigen PEDRO, die, den Juwelier met de kleinoodien ontmoet
hebbende, bij een' van deszelfs bedienden het geheim van de verkoop had
uitgevorscht; waardoor hij nu zich vleit met schoonere kans voor zijn wellustig doel.
Dus herhaalt hij spoedig zijn aanzoek bij LAURA; maar, buiten staat om zijnen laagen
voorslag bij haar te uiten, wijst zij, in haare onschuld niets aanstootelijks gissende,
nogmaals den Echtgenoot af, van welken zij den diepsten afkeer gevoelt. Op nieuws
dus bedient hij zich van den vertrouweling PEDRO, die vrugteloos de Moeder te
overreeden zoekt, om, tegen haar gegeeven woord, drangmiddelen bij haare Dochter
te bezigen om ZELUCO te huwen, hoezeer zij dit voor zich ten sterksten wensche.
De looze Monnik, derhalven, randt nu het edelaardig Meisjen van de zwakste zijde
aan, meldt haar de bankbreuk en verkoop der juweelen, en schrijft inzonderheid de
blijkbaare kwijning der Moeder toe aan kwelling en verkropt leed wegens het
stijfzinnig afslaan van ZELUCO door haar, de tedergeliefde Dochter. Niet bestand
tegen dien aanval van den Geestelijken, geeft zich dan LAURA over, haaren gezetten
afkeer van ZELUCO een vooroordeel waanende, dat zij uit Dankbaarheid jegens den
belangeloozen Minnaar en Verlosser, doch bovenal uit Moederliefde verwinnen
moest en tot zwijgen verpligten. De aandrang des Mans tot verhaasting, dewijl hij
de tusschenkomst van Mevr. SPORZA en het teruggaan vreesde van LAURA; gelijk
mede haar eigen wantrouwen van zichzelve, die huiverig en met herleevend asgrijzen
tegen de verbindtenis beeft; bespoedigden eene heimelijke voltrekking van dit
noodlottig Huwelijk. Bij deszelfs sluiting herinnerden wij ons de onheilspellende
teekenen, die VIRGILIUS verhaalt dat de wettelooze trouw van AENEAS met DIDO
(*)
vergezelden . Menig alledaagsch Romanschrijver, verbeelden wij ons, had hier
schoon

(*)

Laat ons, tot gemak der Leezeren, de bedoelde versen afschrijven, die te vinden zijn AEn.
L. IV. v. 166 &c.

‘Prima & Tellus, & pronuba Juno
Dant signum: fulsere ignes & conscius aether
Connubiis: summoque ulularunt vertice Nymphae.’

De overzetting van VONDEL gevalt ons hier niet genoeg, om aan dezelve eene plaats te ruimen:
zij doet ons hoopen, dat, na de, door denzelfs dood, gestuite Vertaaling van den kundigen
VAN WINTER, die van de verdienstelijke VAN STREEK gelukkig moge voltooid worden.
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spel, om de armoede van zijn vernuft te dekken, onder eenen gezochten tooi van
akelige verschijnselen en ijsselijke tooneelen: dan MOORE, wel overtuigd, dat lucht
en weder, of ijdel voorgespens, niets gemeen hebben met den gang der zedelijke
werld, stelt zich de Natuur zelve ter leidsvrouwe, vergenoegt zich met eenvoudigheid
en waarheid zijne menschkundige tafereelen te schetsen, en heeft het
overgedreevene eener weelderige verbeelding voor de Dichtkunst overgelaaten.
Door het ophouden van den brief, had Mevr. SPORZA te Rome eerst laat de tijding
bekomen van de bankbreuk te Frankfort; hoe vaardig derhalven en edelmoedig
haare Vriendschap, en tevens die van den Hr. N, ter hulpe toeschoot der Wed.
SEIDLITS, het lot van LAURA was beslist, en zij vernam met verbaazing uit het antwoord
der Moeder, dat de knoop met ZELUCO gelegd was.
‘Twee hoedanigheden,’ zegt MOORE, ‘had deeze ellendige mensch, die nooit in
het karakter eens echtgenoots zich voegzaam vereenigen: hij was overmaatig
jaloersch en overmaatig trotsch op zijn vrouws schoonheid. De laatste zette hem
aan, om, naar gelang zijner rijkdommen, de schoonheid zijner echtgenoote op alle
openbaare plaatsen van vermaak te willen ten toon spreiden; de andere maakte
hem tevens onbekwaam om de bewondering te verdraagen, die zij verwekte.’
Van zodanigen aard en leven zijnde, mangelde het dus LAURA niet aan schitterende
pracht, weelde, en verscheidenheid van tallooze genietingen of uitspanningen, die
Napels verschaffen konde: maar te huis bragt haar Echtgenoot zijne luimen,
gemelijkheid en tergzieke inborst mede; zodat zij weldra in zijne afwezigheid van
haar en stilleren kring zich meest gelukkig vond. Dra vestigde zich zijne jaloersheid
tegen zekeren Italiaanschen Edelman, die haar met eene beschaafde oplettendheid
bejegende, waarom ZELUCO niet miste zijne Vrouw door harde aanmerkingen en
eene aanstootelijke bedilzucht wegens haare onschuldige heuschheid te gispen en
te bedroeven. Kort hierna keerde Mevr. SPORZA, benevens den Hr. N., terug naar
Napels, alwaar voor weinige dagen, ZELUCO van huis zijnde, LAURA het genoegen
had, den Capitein SEIDLITS, haaren Broeder, en deszelfs Vriend, den Baron
CARLOSTEIN, uit Duitschland, te mogen verwelkomen. De Jong-gehuwde nogtans
ontving deeze Heeren niet zonder angstigen kommer, dat haare oude
vooringenomenheid voor den Baron, waarvan de jeugdige indruk nimmer was
uitgewischt, door gemeenzaamen omgang met hem aanwakkeren, en het oog van
ZELUCO, wiens jaloersheid haar gebleeken was, niet ontgaan zoude. Ook bedroog
zich de uitmuntende LAURA met opzicht tot zichzelve niet; haare genegenheid voor
dien welgemaakten, dapperen en waardigen Man groeide ras tot eene volkomen
liefde; en was 't er verre af, dat zij hem onverschillig was: dan juist de waar-
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neeming van hun wederzijdsch zwak deed hunne Deugd zichzelve wantrouwen, en
hielden zij zich alzo op dien betaamenden afstand, dat beider aandoeningen zeer
lang onbekend bleeven voor hunne vrienden en bij de wereld. Intusschen ZELUCO's
achterdocht, altijd den Italiaanschen Edelman, als gunsteling van zijne Vrouw,
bespiedende, blindhokte hem nu geheel omtrent CARLOSTEIN. Op zekeren avond,
bij het scheiden van een talrijk gezelschap, ontstond er twist tusschen die Edellieden;
en wierd aan ZELUCO en LAURA, kort te vooren naar huis gekeerd, van eenen knecht
geboodschapt, ‘dat beide deeze Heeren gevogten hadden, zodat de eene zwaar
gekwetst, en de andere op de plaats zelve gedood was;’ waarop de Baron, benevens
SEIDLITS en Mevr. SPORZA, ter kamer intrad op het oogenblik, dat LAURA, door de
tijding geschokt, in flaauwte en van haar' stoel viel. Ongemeen, nogtans, sterkte die
dubbelzinnige bezwijming den verkeerden argwaan, door ZELUCO opgevat.
Om LAURA te kwellen, noemt en behandelt hij CARLOSTEIN als zijnen Vriend, met
wien, als het voorwerp van haaren afkeer, hij haar te verkeeren dringt, sterker dan
zij voor de rust van haar gemoed zulks wenschte. Eens ziet zij zich verpligt, om,
tegen de begeerte van ZELUCO aan, het gezelschap van den Baron in de koets te
vermijden, door de hand te reiken aan haaren Broeder, niet zonder dat deeze
voorkeuze haaren Echtgenoot belgde. Ook was het de onschuld zelve van LAURA,
die hem tot woedenden toorn opwond, wanneer hij haar in zeker gesprek opdringen
wilde, dat zij den gekwetsten Italiaan beminde, maar CARLOSTEIN, door wien de
Edelman gewond was, haatede; zodat zijne hevigheid in het oor eener huisbediende
klonk, en hij in zijne vervoering eenen spiegel met de rotting aan stukken sloeg. Dit
voorval, aan Mevr. SPORZA van de meid geboodschapt, en door haar aan CARLOSTEIN
medegedeeld, opent deezen verders de oogen omtrent ZELUCO, en LAURA's nu zeker
ongeluk; terwijl zij zelve bevordert, dat deeze huisselijke twist niet aan haare Moeder
of Broeder medegedeeld worde, en zij het gebeurde in zachter daglicht te plaatsen
zoekt. Veel, nogtans, had de beminnelijke Vrouw van zulken Echtgenoot te
verduuren, en wel het meest van de zotte vlaagen van verliefdheid, die vooral zijne
verbolgenheid opvolgden. Afkeer van hem schoot zeker bij haar de diepste wortelen,
en onmogelijk was het, dat zij den wellustigen boeijen konde, die zich te huis
verveelde, en, verzadigd van haare uitwendige schoonheid, geen gevoel bezat,
berekend voor de uitneemender begaafdheden zijner Vrouwe. Maar, hoewel zij, nu
zwanger zijnde, het menigvuldig afzijn diens Mans met stille gelaatenheid verdroeg,
en zelfs in de eenzaamheid genoegen vond, haar dreigden toch van den kant zijner
ontrouw de grievendste wonden.
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Zekere NERINA, eene schoone, doch baatzuchtige en afgeregte Vrouw, weet hem
aan het snoer te krijgen, aazende op het goud van eenen zo rijken Minnaar, als
ZELUCO was; en de minnenijd, veel meer dan toegenegenheid, van naamelooze
Vriendinnen onderrigt de jeugdige Echtgenoote al vroeg van die overspelige
verkeering; waardoor nu LAURA vuuriglijk om eene scheiding wenschen zoude, zo
niet de tederheid voor haare Moeder, de gevreesde onstuimigheid van eene Broeder,
en haar eigen gezegde toestand, die ongelukkige Vrouw geboden om daarvan af
te zien, en haare schande, die zij lijden moest, te zwijgen. Niet zonder oogmerk
intusschen van Mevr. SPORZA, en kort na het doorstaan van eene zeer brutaale
behandeling van haaren Man, bevond zich LAURA, ten huize dier Dame, op eene
zeer glibberige baan gevoerd; wordende zij van haar alleen gelaaten met CARLOSTEIN,
en door hem in een aandoenlijk mondgesprek ingewiegd, dat gevaarlijk te worden
stond voor de verraschte Deugd. Dan nu hun beider drift en tederheid zichzelven
vergeeten konde, brengt een toevallige oogwenk van LAURA, op het pourtrait van
haaren Vader geslaagen, haare rede tot indenken; en neemt zij voortaan het besluit
om alle afzonderlijke verkeering af te snijden met deezen te zeer geliefden Man en
schier onmisbaaren Vriend, ter zaake van zijnen invloed op Capitein SEIDLITS. haaren
Broeder. Dit kiesch maar tevens hard besluit vervreemdt nogtans in geenen deele
den edelmoedigen Baron van LAURA's belangen, of wederhoudt hem ooit van zich
haar ongeluk aan te trekken: zo ras zij toch aan hem door Mevr. SPORZA eenen
wenk geeft omtrent de hevige verbolgenheid, die de Capitein, ZELUCO's ontrouw
gehoord hebbende, getoond had, leent hij zich, naar het verlangen der Zuster, om
SEIDLITS, zijnen Vriend, ter neder te zetten, en tot een uitstapje met hem naar Sicilien
te helpen overreeden. NERINA inmiddels vaart voort met haare helsche listen door
bitsen schimp en boozen laster van de baatzucht der aangehuwde bloedverwanten
poogt zij ZELUCO van zijne Vrouw geheellijk af te troonen, en haar ten val te brengen.
Hoezeer zij evenwel de Deugd van LAURA en haar ingetoogen leven bespiedt, de
woorden van den Man zelven arglistig opvangt, en daaruit gif en alsem tracht te
zuigen, zij mist geruimen tijd haar doel om vat te krijgen aan de voorzichtigheid en
onschuld dier braave. In het einde opent zijne losmondigheid zelve haar den weg,
om eene afschuwelijke jaloersheid hem in den boezem in te storten tegen den
Broeder van LAURA, wiens toorn op hem, en hartelijkheid voor haar, hij kende en
onbedachtelijk uitstoot.
Nog meer benaarstigt NERINA zich om dien heilloozen gloed te stooken, nadat zij
zelve op ZELUCO's Echtgenoote minijvrig geworden was, en tegen haar in felle
gramschap blaakte. De feugdige Kraamvrouw, naamelijk, van eenen Zoon verlost
en
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hersteld zijnde, was in dezelsde Kerk verscheenen, waar juist NERINA praalde; en
had toen haare bevalligheid en zedige godsvrucht de afgunstige Mededingster
geheel verduisterd. Dit zet haar nijd tot felle wraakzucht aan, en doet haar de
opgeraapte gelijkenis van het Zoontje op deszelfs Oom, ZELUCO aanspreeken;
hetgeen vervolgens uit vleierij door de Min hem toegestemd, en van dezelve stijf
en sterk tegen eene der Meiden volgehouden zijnde, aan zijnen helschen argwaan
voedsel geeft, en hem tot felle woede opwindt. Terwijl hij zwanger gaat met eenig
moorddaadig ontwerp bij zichzelven te beraamen, leert LAURA hem nader kennen,
uit eene boodschap van Mevr. SPORZA, die van den knecht ZELUCO's voorigen toeleg
op haar leven, (bl. 180) en deszelfs vreeze vernomen had voor het gevaar, dat
haare Vriendin van eenen Echtgenoot dreigde, de speelbal geworden der
ondeugende NERINA. Nog evenwel, daar zij nu Moeder is, vermag de edelaardige
LAURA, om 's kinds wille, niet, tot eene Echtscheiding te besluiten. Maar middelerwijl
dat de bedrukte Gade raadeloos in haare binnenkamer zucht en zich bekommert
over het broeiend onweder, vergist ZELUCO zich met eenen ouden bekende, dien
hij in Madrid zijn geld afwon, en nu ontmoet, vergezeld van eenen galeiboef: want
niets minder dunkt hem deeze BERTRAM, dan een berooide dobbelaar en stoute
ligtmis, gereed o m h e m , voor eene handvol gouds, tot in zijne bloeddorstige
aanslagen, ten dienst te staan: maar na gezegd verlies was de Man teruggekeerd
tot regtvaardigheid, bezuiniging, en de deugdzaame gronden eener opvoedinge,
gelegd door BERTRAM's Vader; en had hij juist wanneer ZELUCO hem aantrof een'
trouwen knecht van de galei verlost, waarop de ongegronde aanklagte wegens
moord deezen onschuldig had doen verbannen. Op looden schoenen evenwel
bespiedt de argdochtige ZELUCO steeds zijne eigen Vrouw; een brief van den Capitein,
onder adres van Mevr. SPORZA haar toegezonden, zet hem aan, om den inhoud, en
haare zamenspraak met deeze bij hem gehaate Dame, te beluisteren; terwijl de
navolgende uitroep van LAURA: ‘O! mijn waardste Broeder, waart gij eenige weinige
weeken vroeger te Napels gekomen, nooit ware ik met deezen laagen trouweloozen
Man vereenigd geworden,’ zijn dol besluit voltooit. In arren moede dus, en na het
vertrek van Mevr. SPORZA, begeest hij zich, langs eenen omweg, naar de
kraamkamer, wenkt de Min om heen te gaan, rukt voorts, na korten doch hevigen
woordwissel met de ontroerde LAURA, het kind uit haare te zwakke liefdeärmen, en
wurgt hetzelve; terwijl ijlings de Moeder, van schrik uitzinnig, en in verbijstering der
wanhoop, ter aarde nederzijgt.
Veel moeite en gekwel kostede het den booswigt, zich droevig te veinzen, zijne
misdaad onder den titel van eenen plotzelijken dood des kinds te bemantelen, en,
daar zijne
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ondeugd nu van allen raad verstoken was, zich tegen den argwaan en de vervolging
te hoeden, die hij van den kant zijner Gade vreesde. De bezoeken van baare
Bloedverwanten en derzelver oppassing, eenen Arts, en den Broeder, nu huiswaarts
wedergekeerd, kon of durfde hij niet weeren; de eenzaamheid en de onrust van zijn
eigen harte folterde hem; en NERINA zelve, onkundig van het ijsselijk geheim, belgde
zich over zijn langduurig wegblijven, waartoe de voorgewende rouw hem drong;
gelijk zij daarna de neerslagtigheid, die hem, ondanks de scherts der bijzit,
meermaalen bij haar beving, voor eene zegepraal van LAURA's liefde aanzag, en
hem alzo tegen haar, de rampzalige Vrouwe, geweldig opwond.
Niets anders dan een gil en beangstheid voor den boozen vijand, ontviel LAURA
in haare ziekte, die haar van alle herinnering aan het gebeurde scheen beroofd te
hebben. Maar tot zo verre in krachten gewonnen hebbende, dat haar Broeder en
Mevr. SPORZA goedvonden op een bovenvertrek haar te verlustigen met een gezicht
der ommestreeken van Napels, slaat zij op eens haare oogen op eene schilderij,
den Bethlchemschen Kindermoord verbeeldende, slaart zekere groep in dezelve
onbeweegelijk aan, en wordt ijlings door stuiptrekkingen en eene gevaarlijke instorting
aangegreepen, die haaren vrienden bitteren angst, den haatelijken ZELUCO een
heimelijk verlangen aanjoeg, dat zij mogt wegsterven. Dan het gebruik van
bedaarende geneesmiddelen, en vooral een gezonde slaap, herstelt haar van dit
toeval, en schenkt haar het vol gebruik weder van haar verstand en geheugen.
Mevr. SPORZA en SEIDLITS, wet zij gehoord en gezien hadden, te zamen nu
verbindende, beginnen zichzelven wegens den gepleegden kindermoord en den
daader overtuigd te houden, en vangen aan met LAURA van verre omtrent hunne
vermoedens te polsen. Maar zij, hoewel beraaden tot eene Echtscheiding, wil de
Aanklaagster niet worden zelfs van den afschuwelijken Man. Zijn geveinsd aanzoek
om haar te begroeten, nu hij zulks niet langer onder eenigerieten schijn ontgaan
mogte, wijst zij af in eenen brief, die hem de Scheiding voorsloeg op eene wijze,
dat hij, uit eigen veiligheid, niet af konde daarin te stemmen, ofschoon hij een zeer
kort uitstel verlangde.
Inmiddels gaat SEIDLIUS, die den Baron het gebeurde verhaald had, met deezen
de bewuste groep in het schilderstuk nogmaals zien; en onthoudt hij zich niet, den
naam Zeluco boven het hoofd van den Soldaat te schrijven, die een kind
moordzuchtig bij de keel gevat hield. Bij het uitgaan uit zijn huis ontmoet hun de
Man, die onkundig was van de aanleiding tot LAURA's jongste instorting. SEIDLITS
spreekt hem voorbijgaande toe, en verwijst hem met bitsheid naar de ge-
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teekende groep: dan CARLOSTEIN, om het gevaar eener ligt te voorziene ontmoeting,
van LAURA's Broeder, den voormaaligen behouder van zijn leven, op zichzelven
grootmoedig af te leiden, fluistert ongemerkt ZELUCO het denkbeeld in, dat de Naam
met een potlood geschreeven is, dat hij toonde. Hevige schrik trof nu den
Moordenaar, en wierp hem ter neder, zichzelven dus ontmaskerd ziende. Zijne
vreeze zelve gebiedt hem, hoe ongaarne, om CARLOSTEIN tegen den volgenden dag
uit te daagen; en zal de Heer N. denzelven, hem BERTRAM vergezellen, terwijl hij
altoos hoopt de rede van hun geschil bedekt te houden. Dien avond ontvangt hij
een brief van NERINA, vol van geveinsde liefde, wegens zijn doen afzeggen van bij
haar te komen. De beschrijving van den nacht, waarin hem zijne eigen onrust foltert,
zijne misdaad aanvliegt, is der meesterlijke pen van MOORE waardig; trouwens dit
zeggen wij ook van zijnen nu naderenden dood. Al vroeg jaagt hem de schrik, en
zijne grievende verbeelding, ten bedde uit, naar het voorwerp van zijnen onkuischen
lust. Eene meid berigt hem het ontijdige zijner komst; en het indringen in de
slaapkamer der hoere komt hem zeer duur te staan. Zeker Venetiaansch
Koordedanser, haar gewaande knecht, is half gekleed daar, wondt hem met eenen
dolk het ingewand, en vlucht. Ter nederliggende op NERINA's bed, de trouwlooze
vloekende, die zich versteekt, en beroofd van alle hulp en troost, wentelt zich de
Ondeugd op het harde dons van zijne schande. De bezoeken van BERTRAM, gevolgd
door die van CARLOSTEIN en SEIDLITS, wonden hem tot aan het harte; lossen, binnen
de weinige dagen zijns lijdens, allen argwaan tegen LAURA volkomen op; ontsluiten
zijn gemoed voor de aanklagte van zijn onderdrukt geweeten; bezaaien dus zijn
sterfbed met bitter zelfsverwijt en de brandende doornen der wroeging: maar
voltooien tevens de schoonste zegepraal der Deugd. De Onverlaat zelve legt vrijwillig
voor SEIDLITS zijne eigen schuldbelijdenis af, en regtvaardigt zijne wreed gehoonde
Gade; aan welke hij meerendeels zijne verbaazende rijkdommen bij uitersten wille
nalaat, het vaderlijk erfgoed alleen en weinige legaaten uitgezonderd, waarvan de
aanzienlijksten waren aan SEIDLITS en BERTRAM. LAURA, van ZELUCO's gevaar
verwittigd, komt, weinige oogenblikken na zijn versterven, daar; doch beweent zijne
gedachtenis, bekommerd over den dood des zondigen Mans. Haare edelmoedigheid
toont zij, door NERINA, onschuldig bevonden aan deszelfs moord, te doen slaaken,
en meer dan regt te bewijzen aan zijne verwaarloosde bloedverwanten. Haare
kieschheid schijnt uit jegens CARLOSTEIN; hoewel de Leezer met ons niet twijfelen
zal, of zij hem eerlang haare hand zal schenken bij eene tweede en zeker hartelijke
Trouwverbindtenis. - Wij neemen afscheid
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van MOOEE met de beloofde proeve, waartoe wij kortheidshalve moeten kiezen de
uitboezeming van ZELUCO na het reeds aangeduide bezoek van den braaven
BERTRAM. Toen ZELUCO alleen was - ‘Gelukkig mensch,’ zeide hij, met een diepen
zucht, ‘die met genoegen en zelfvoldoening kan terug, en met kalmte en hoop
voorwaarts zien! - Hoe verkeerd berekenen de menschen de waarde der dingen!
Deezen BERTRAM zullen zij voor een ongelukkig mensch aanzien; nogtans was hij
nooit ongelukkig, en heeft veele bronnen van genietinge gevonden, mij onbekend.
Ik wierd als meer dan gemeen gelukkig geschat, hoewel ik nooit heb geweeten, wat
geluk ware. - Zijn leeven was aan pligt, en het mijne aan genot gewijd; evenwel is
het klaarblijkelijk, dat hij in zijne naajaaging meer, dan ik ooit in de mijne heb genoten:
ik begin te denken, dat vermaak het meest wordt gevonden, terwijl wij in eenige
meer waardige naajaaging onledig zijn, en door de zulken wordt misgeloopen, die
niets anders zoeken. - ô Dwaaze! dwaaze! die de duurzaame vergeldingen der
deugd opoffert, zonder het eenig verlokzel der ondeugd te genieten. Naa mijn leeven
tot hiertoe in rusteloosheid te hebben doorgebragt, lig ik nu uitgestrekt op het bed
des gevaars, zonder eenen vriend, of eenig' mensch, wien ik kan vertrouwen,
behalven deezen vreemdeling, BERTRAM, op welken ik geene aanspraak heb dan
die der menschelijkheid en goedwilligheid, welke ik zelf zoo weinig heb betragt.’

Michiel de Vries, eene Hollandsche Zeemans-geschiedenis. In
Brieven, door C.F. Baunach. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. 1806.
In 8vo. 219 Bl.
Reeds als roman heeft dit boekje in ons oog eene uitstekende waarde, en wekt
geene andere dan brave, edelmoedige neigingen, grootmoedige vriendschap,
zuivere hoogachting en eerbied voor zijne ouderen, kuische liefde, trouw in zijn
beroep, gevoel voor den redelijksten besten Godsdienst, ziet daar wat deze zeer
onderhoudend geschrevene brieven onze jonge lieden aanbeveelt. - Het heeft
daarenboven nog een ander doel; het kan den lust voor den ons vaderland zoo
noodigen zeedienst opwakkeren; het werkje is voor jonge lieden, die zich daartoe
schikken, opzetlijk ingericht, geeft de nuttigste zedelessen, en leeft hoe men zich
bij voorkomende, dikwils ongewone en moeilijke voorvallen, braaf en voorzichtig
houden kan. Het is dus indedaad een aangenaam geschenk, en wij wenschen zeer
hartlijk, dat de Schrijver met hetzelve zijne bedoeling bereiken, en velen onzer
aankomende zeelieden het voorbeeld van zijnen MICHIEL DE
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voor oogen houden en volgen mogen, en dat zij, die onder hen reeds op
eenen dwaalweg mogten zijn, in dit boekje zodanig een vriend en raadsman
opmerken en hoogschatten, als JAN JANSEN in dezen DE VRIES vond, en even als hij
zich tot tijdige verbetering en alzo tot hun geluk en fortuin laten leiden. Kwam nu dit
boekje maar in de rechte handen!
VRIES

Hippoliet en Roswida, Tooneelspel, door den Schrijver van
Aballino. Gevolgd naar het Hoogduitsch. Te Amsterdam, bij G.
Roos. In 8vo. 114 Bl.
Met dit product van zijne pers mogen wij den Heer ROOS geluk en van hetzelve
eenen goeden aftrek wenschen. De geschiedenis is wel onwaarschijnelijk, maar
onmogelijk toch niet. Het stuk is wel bewerkt en aandoenlijk. Het geeft menigen
goeden indruk, menige goede les. De gelukkige ontknoping aan het slot doet vooral
eene goede werking.

Veldgesprek, tusschen Vreesaard, Oudlief, Dichtlief, Goedsmaak
en Stijfhoofd, door Hoorgraag bijgewoond en door Zwijgniet
verteld. In VI Afdeclingen. Ter gelegenheid der Nieuwe
Psalmberijming voor de Hervormde Kerk van Nederland, in den
Jaare 1773 uit drie Berijmingen gekozen. In Dichtmaat opgesteld,
o
door D . J.V.S...., en nu bij de invoering van de Euangelische
Gezangen, voor het eerst in druk uitgegeven en aan het licht
gebracht. In 's Hage, bij W. Klis de Bert. 1807. In gr. 8vo. 31 Bl.
Bedriegen wij ons niet, zo is dit stukje zints jaren bekend; het: ‘nu - voor het eerst
in druk uitgegeven en aan het licht gebracht,’ op den titel, zou dus eene openbare
leugen zijn; en daarom vergeve ons de Uitgever, dat wij aan het: ‘en word verkogt,
ten voordeele der ongelukkig gewordene Inwoonders van Leijden, op den 12 Januarij
deezes Jaars,’ op de laatste bladzijde, mede geen geloof geven. Outhoud dit, Vriend! een leugenaar
Wordt nooit geloofd, al spreekt hij waar.
a

Bl. 465. reg. 1. staat LUC. XXII:2 lees LUC. XXII:20.
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Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen
De Leerrede van den Hoogleeraar J.A. Lotze, over Rom. V:II.
getoetst, aan de gezonde Rede en aan de Hervormde Belijdenis,
enz. Door J.H. Regenbogen. Te Franeker, bij D. Romar. 1807. In
gr. 8vo. XIV en 68 Bl.
De Verhandeling van den Predikant BRUINING, over de Leer der Verzoening, heeft
nog al meer nasleep, dan wij ons eerst voorgesteld hadden. Van eene, door den
Franekerschen Hoogleeraar LOTZE in 't licht gegevene Leerreden, die, tot
wederlegging van derzelver hoofdinhoud, voornamelijk is ingerigt, hebben wij onlangs
(*)
verslag gedaan . Nu mengt zich ook de andere Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
aan deze Akademie, J.H. REGENBOGEN, in dit geschil, en wel als voorstander van
den, naar zijn inzien, mishandelden Leeraar BRUINING.
In eene, in dit Stukje, gemeen gemaakte Missive aan de E. Classis van Franeker,
van welke hij, als voormalig Predikant van Franeker, tot hiertoe Honorair Lid was
gebleven, neemt hij van dezelve voor altoos afscheid, als kunnende niet langer lid
blijven van eene Vergadering, welker handelingen omtrent Do. BRUINING hij, als
geheel ongepast, onregtvaardig en liefdeloos, ten sterksten veroordeelt, en wier
gehouden gedrag, in alle opzigten, met zijne denkwijze strijdt. ‘Het gezag der
formulieren, voor het vrije onderzoek der waarheid allezins nadeelig, kan,’ zegt hij,
‘in deze dagen van toenemend onderzoek, bezwaarlijk staande gehouden worden,
alzoo zoo velen zich afwijking veroorloven, de eene in meerdere, de andere in
mindere mate, waaromtrent nog door geen Synodus eenige bepaling is gemaakt
geworden. Is BRUINING in dezen wat meer openlijk en rondborstig, dan anderen, te
werk gegaan, hij mag

(*)

Boven, bl. 369.
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deswegen geenszins meer, dan anderen, het voorwerp zijn van kerkelijke poursuites.’
En een weinig verder: ‘BRUINING heeft voor de geleerde wereld het oude gevoelen
ter toetse gebragt. Dit mogt hij doen, volgens het onbetwistbaar regt, dat elk
Protestant heeft, zonder hetwelke geene reformatie ooit was mogelijk geweest;
zonder hetwelke geen stap in het rijk der waarheid ooit voorwaards zou kunnen
geschieden: en hij kan, even zoo weinig als iemand, gerekend worden, door zijne
onderteekening van formulieren, van dat onbetwistbaar regt afstand gedaan te
hebben. Zijne onderteekening, die hem alleen in zijne prediking voor zijne gemeente
bepaalt, beneemt hem nimmer het regt, om, in Theologische geschillen, eenige
bedenkingen en twijfelingen voor deskundigen ter toetse te brengen.’ 't Geheele
stuk is op een hoogen toon gestemd, en heeft, zoo als men uit de Boekzaal van de
maand Julij bl. 73. zal gezien hebben, den geessel der verontwaardigde
Broederschap niet kunnen ontgaan.
't Geschrift zelf, waarvan deze Missive slechts aanhangsel is, bevat een
openbaren, allerheftigsten aanval op 's mans ambtgenoot LOTZE, met wien hij, van
't begin van deszelfs komste te Franeker af, niet op den regten voet moet geweest
zijn. ‘Ik heb,’ zegt hij in het Voorberigt, bl. IX, ‘LOTZE, bij het aanvaarden van zijn
Hoogleeraarambt, toen ik in hem mijnen Recensent gevonden had, ernstig
gewaarschuwd, mij in rust en vrede te laten. Nu, lang genoeg getergd, moet ik
spreken.’ Van deze tergingen geeft hij, in dat Voorberigt, eenige staaltjes. LOTZE
zal aan zekeren Student gezegd hebben, dat hij REGENBOGEN niet hield voor een
lid van de Hervormde Kerk. Hij zal goedgevonden hebben, eene door REGENBOGEN
gehoudene redevoering, op den navolgenden Zondag, op zijne manier te
wederleggen. Hij zal de gewoonte hebben, in de collegien, smadelijk van zijnen
ambtgenoot te spreken. In zeker billet, door REGENBOGEN uit het rondgaande houten
boek gecopieerd, en nu aan 't licht gebragt, zal hij, onder anderen, gezegd hebben:
‘Tusschen Prof. REGENBOGEN en mij is geene harmonie, en kan die niet zijn. Prof.
REGENBOGEN voedt gevoelens, en doceert die, en zegt en schrijft ze in het openbaar,
die ik stellig afkeure, en bij elke gepaste gelegenheid wederspreek, omdat ze, naar
mijne overtuiging, ten
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eenemaal ongegrond zijn. Dit is door het gansche land bekend; en zou men dan
niet, door eene wederlegging van disharmonie (onder de tegenwoordige
Professoren), niet alleen de waarheid te kort doen, maar ook zich op nieuw bloot
geven? Daarteboven, uit zoodanige wederlegging zou men kunnen afleiden, dan
is LOTZE ook eens met Professor REGENBOGEN. Dat nooit! - mij ligt te veel gelegen
aan mijn karakter als Leeraar der Hervormden, die geene andere Discipelen heeft
noch vormt, dan die zich voor den dienst der Hervormde Gemeente voorbereiden,
dan dat ik zou kunnen gedoogen, dat ook van verre eenige aanleiding zou worden
gegeven tot de gedachte, dat ik sta in de gevoelens van Prof. REGENBOGEN.’ Hierbij
kwamen onlangs verscheidene, op zijnen ambtgenoot, zoo als deze meent, doelende,
geheel en al stekelachtige gezegden, in het Naschrift der uitgegevene Leerreden
van LOTZE. En nu kan dan REGENBOGEN niet langer zwijgen. De voornoemde
Leerreden geeft hem aanleiding, om zijnen ambtsbroeder eens aan de kaak te
stellen. Hetgeen zijnen stap verhaast heeft, is een zwaar krakeel, onlangs in de
Senaatkamer tusschen beide Heeren voorgevallen, ter gelegenheid van zekere
gezegden, in welke LOTZE den Prof. A. CHAUDOIR met den welbekenden FICHTE (die,
wegens Atheisme beschuldigd, deswegens is gedeporteerd, met order, om binnen
twee maanden Jena te ontruimen) scheen te hebben willen vergelijken, waarover
REGENBOGEN zich hooglijk gebelgd getoond hebbende, door LOTZE grovelijk was
geinsulteerd. 't Moet daar al zeer heet toegegaan zijn, en, zoo lang men REGENBOGEN
alleen leest, schijnt deze, althans destijds, geen ongelijk gehad te hebben; maar wij
willen ons oordeel opschorten. Hij zegt thans, op zijne beurt, zijnen Collega vele
harde dingen, verwijt hem zigtbaar kwaadaardige oogmerken, hatelijke trekken,
onbeschofte laagheden en dergelijken. Hij legt er zich voornamelijk op toe, om uit
de Leerreden van LOTZE te bewijzen, dat deze, hoezeer hij, als openbaar voorstander
der Hervormde leer, zich heeft opgeworpen, van dezelve, in vele opzigten, is
afgeweken. Had hij zich aan 't leerstelsel der Hervormden, uit hoofde zijner vrijwillig
aangegane verpligting, willen houden, dan had hij de gevoelens van SOCINUS en
ARMINIUS, en ook dat van GROTIUS, die bij de Remonstranten t' huis
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hoort, moeten vermijden en verwerpen, en dat van GEMARUS alleen volgen. En dan
had hij ons ook niet moeten wijsmaken, dat, bij zulk eene verbindtenis aan
ontworpene formulieren en belijdenissen, de vrijheid van denken niet zou aan banden
gelegd zijn. 't Is onverdragelijk, dat hij voorgeeft, de belijdenis der Hervormden met
overtuiging en van harten toegedaan te zijn, en die openlijk voor te staan. Dit is zoo
niet; hij draagt, in zijne Leerreden, het gevoelen der Remonstranten voor, en wel
zoo verminkt, zoo verbasterd, dat, al wat het deugdelijks heeft, er aan ontnomen is,
en dat het maar weinig verschilt van dat der Socinianen. Dit tracht REGENBOGEN te
bewijzen, en maakt hieruit het besluit op, dat LOTZE of het gevoelen der Hervormde
Kerk niet kent, of dat hij onnoozelen zand wil in de oogen werpen.
Hij doorloopt, tot dat einde, de gansche Kerkelijke Redevoering van zijnen
ambtgenoot, wijst hem vele afwijkingen van de wijze, waarop men oudtijds het
leerstuk, waarover hij gehandeld heeft, gewoon was uit te leggen en uit te pluizen,
misverstand van Schrijvers, waaruit hij zijne denkbeelden heeft ontleend, blijken
van domheid of trouweloosheid, ongerijmde gevolgtrekkingen, en allerlei valsche
en tegenstrijdige redeneringen aan, beschuldigt hem van wanschapene en
allerverderfelijkste gevoelens, waardoor de Christelijke leer misvormd, en het
Euangelie uit het Euangelie weggenomen wordt, van eene in zijn oog helsche leer,
over welke de Duivel zich verblijden mag, en doet allerwege het ouderwetsche
Hervormde leerstelsel, als meer gegrond, beter zamenhangend, en allezins
aannemelijker voorkomen, dan het zijne. De voorname punten, waarover LOTZE
onderhouden wordt, zijn de ontkenning van het zoogenaamde typische uitzigt der
zoenöffers bij de Israëliten, de stelling, dat de zondaar met God verzoend is, al is
't dat deze nog geene boetvaardigheid betoond hebbe, de erkende algemeenheid
der vrucht van het offer van Christus voor het gansche menschelijke geslacht, en
de voorstelling van God, in het verzoeningswerk, niet als Regter, die van de wet
niet afgaan kan, en volkomene voldoening aan de Goddelijke regtvaardigheid vordert,
maar als Regent, die gunst en gratie verleenen kan, wien het echter wijslijk en
vrijwillig behaagd heeft, de vergeving met eenige strafoefening, aan Jesus, tot
afschrik
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van anderen, gepleegd, te doen gepaard gaan, opdat zoo de zorg voor 't regt
bewaard bleef, en bij de genade Gods tevens zijne regtvaardigheid zigtbaar wierd.
Hier verwijst REGENBOGEN naar CURCELLAEUS, LIMBORCH, en EPISCOPIUS, om aan te
toonen, dat LOTZE niet met de Hervormden, maar met de Remonstranten, instemt,
alleen met dat verschil, dat deze consequenter redeneren, hun gevoelen beter
voorstaan, en dat zij er voor de bevordering van deugd een beter gebruik van weten
te maken. En nu is het facit van alles: hij, die zelf zoo verre van de leer der
Hervormde Kerk afwijkt, had tegen zijnen medebroeder BRUINING niet zoo zeer
moeten ijveren. Er is door geen Synode bepaald, hoe ver men mag afwijken. Geene
Synode heeft vrijheid gegeven, om twee of drie stappen van de Formulieren af te
wijken; zoodat hij, die er nog eenige duimen bijvoegt, of liever dezelfde stappen wat
meer zijdelings, of in eene andere rigting doet, deportabel zou zijn. Er zijn thans
velen in de Hervormde Kerk, die het leerstelsel der oude Hervormden niet in alles
aankleven. De Heer REGENBOGEN gunt aan elk gaarne daartoe de vrijheid, gelijk hij
ze voor zichzelven bemint; maar hij wil niet, dat zulke als beschuldigers optreden
tegen iemand, die nog wat verder gaat. Zij moeten zwijgen, anders treft hen de
schande. Hem ontbreken regte uitdrukkingen, om het bestaan van LOTZE, naar
verdienste, af te schetsen. Zijn aanval op de moraliteit van BRUINING, wien hij een
welmeenend oogmerk ontzegt, noemt hij zulken lagen handel, zulk eene vervloekte
dwingelandij, waarvan hij zich geen denkbeeld kan maken.
Dat de ongunstige beöordeeling van 't oogmerk van BRUINING, in 't Naschrift van
LOTZE, de verontwaardiging van 's mans vriend gaande maakte, en dat hij zich
daarover een hartelijk woord liet ontvallen, dit zou niemand hem ten kwade geduid
hebben; wij hebben ook onzen afkeer van die hatelijkheid getoond. Dat ook de Heer
REGENBOGEN, ten onregte, zoo hij meende, door zijnen ambtgenoot in verdenking
gebragt en benadeeld, zich daarover, met ernst en nadruk, des noods openlijk
verantwoordt, ook dit stond hem vrij. Maar van een man van letteren, die ook Leeraar
van den Godsdienst is, en 't eerwaardig Hoogleeraarambt in de Godgeleerdheid
bekleedt, hadden wij zoodanige ruwe en onchristelijke wijze van zelfsverdediging
niet verwacht,
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als de Hoogleeraar, in dit strijdschrift, tegen eenen ambtgenoot, ook Hoogleeraar
in de Godgeleerdheid, zich veroorlooft. Bij gelegenheid, dat deze de grove afwijking
van een derden, op zijne wijze, had willen tegengaan, vindt zijn ambtgenoot goed,
eens met hem openlijk af te rekenen over oude en nieuwe grieven, met welke het
publiek niets te maken heeft. En bij deze zelfde gelegenheid vermaakt zich een
man, die anders zoo sterk ijvert voor vrij onderzoek en overziening van 't gewone
Hervormde leerstelsel, met allen, die daarvan beminnaars en voorstanders zijn, in
het Nederlandsche Kerkgenootschap, te gelijk bij de bevooroordeelde en onkundige
menigte zwart te maken, en al het nut, dat voorname mannen, jaren lang, tot
opklaring hebben zoeken te stichten, met éénen pennetrek als 't ware uit te wisschen.
Neen, Professor, dat behoort niet alzoo te geschieden! Scheld en raas vrij ook op
ons, omdat wij uwe wijze van doen niet goedkeuren! Niet ons, maar u zal de schande
treffen.

Aanmerkingen over den Brief, van den Wel Eerw. Heer Joh. van
Assen, over de Leer der Verzoening met God naar den Bijbel, door
A. Bruining, Predikant te Pietersbierum. Iste Stukje. Te Franeker,
bij D. Romar. 1807. In gr. 8vo. 37 Bl.
Weder een Stukje van den Predikant A. BRUINING, voornamelijk ingerigt tegen den
Brief van den Harlinger Predikant VAN ASSEN, van welken wij boven verslag gedaan
(*)
hebben , waarin evenwel de Hoogleeraar LOTZE ook niet ongemoeid blijft. Het is
geschreven in den tijd der suspensie van zes weken, welke den Schrijver door de
Klassis van Franeker in zijnen dienst was opgelegd, en moet niet lang het licht
gezien hebben voor de teekening van het Declaratoir, welk hij zich reeds 29 Junij
bij dezelve Klassis heeft laten welgevallen, waarvan in de Maandelijksche Boekzaal
van Julij wordt melding gedaan. Zonder aanmerkingen te maken over het vreemd
contrast tusschen het voortoemde Declaratoir, en dit kort te voren vervaardigde

(*)

Bladz. 369.
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Verdedigschrift, willen wij alleenlijk den inhoud aan onze Lezers mededeelen.
Het is opgevuld met scherpe verwijtingen aan VAN ASSEN, als hebbende tegen
hem de alarmklok willen luiden, om hem even haastig uit de Kerk te stooten, als hij
eenen BREIJL (wegens ergerlijk gedrag bij de Klassis van Hoorn gedeporteerd) daarin
geholpen heeft, als eenen kwaadaartigen lasteraar, die eenen vuilen blaam op zijn
persoon en leer geworpen heeft, en dergelijken. Voorts behelst het eene verdediging
van deze en gene gezegden en stellingen, die zijn Tegenschrijver voor Sociniaansch
had uitgekreten, en die BRUINING nu, gelijk hij reeds begonnen had in zijnen brief
(*)
aan LOTZE , zoo uitlegt, dat het verschil tusschen zijn gevoelen en 't meer
heerschende niet zoo heel groot meer schijnt. Nergens zegt hij van gevoelen
veranderd te zijn, hoewel somtijds de overeenstemming van vorige gezegden en
redeneringen met derzelver tegenwoordige verklaring moeijelijk te vinden is.
Opmerkelijk inzonderheid is ons voorgekomen zijne gegevene verklaring van de
leenspreukige uitdrukkingen rantzoen en zoenoffer, van de voorstelling van den
dood van Jesus, als 't offer voor de zonden, van de spreekwijzen, dat Jesus onze
zonden gedragen heeft, en dat hij voor ons zondaars, en voor onze zonden gestorven
is.
Om er iets van over te nemen: de Schrijver betuigt, bl. 32, geenszins te ontkennen,
dat Jesus in onze plaats heeft geleden, dat God, in stede van ons te straffen, zijnen
geliefden Zoon de straf van den kruisdood heeft laten ondergaan, en dat Jesus
alzoo voor ons en in plaats van ons gestorven is, dat hij alzoo eene straf ondergaan
heeft, welke wij verdiend hadden. Door zichzelven over te geven voor onze zonden,
om ons te trekken uit deze tegenwoordige wereld, naar den wille Gods des Vaders;
daardoor, zegt hij bl. 35, heeft hij zijnen Vader volkomen voldaan, Gods zorg voor
heiligheid en regt, zijne genade en liefde tot de menschen beiden op het luisterrijkste
geopenbaard. Te belijden de leer der verzoening gegrond in de voldoening, of hoe
men het anders noemen wil, gegrond in de herstelling van de eere des Godde-

(*)

Zie boven, bl. 372.
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lijken wetgevers, in de eere zijner heiligheid, zijn afkeer van het zondenkwaad en
zijne straffende regtvaardigheid, dit verklaart hij, bl. 36, even zeer als VAN ASSEN,
voor eene grondwaarheid van den Christelijken Godsdienst te houden. Desniettemin
houdt hij, ter zelfde plaats, staande, dat beider denkbeelden over de wijze hoe?
eenen verschillenden loop hebben. Trouwens hij had, bl. 29, overeenkomstig het
gestelde in zijne voorgaande Verhandeling, nog beweerd, dat Jesus, om onzer
zonden wil, leed en stierf, niet, om Gode daardoor betaling te geven voor het ongelijk,
dat wij hem door onze zonden hadden aangedaan, maar om ons door dat lijden te
verbeteren, en langs dien weg vergeving bij God te doen vinden; en bl. 21 het
gevoelen van hun tegengesproken, die stellen, dat Jesus in het zware lijden, dat hij
leed, als het zoenoffer voor het menschdom, dat strasbevrijding te wege bragt,
gediend heeft tot een middel ter geruststelling voor den mensch, door hetwelk hij
verzekerd wordt, dat de straf der zonden opgeheven is, zoodat nu allen zich van
Gods vaderlijke gunst en liefde verzekerd mogen houden. Voor zijn gevoelen laat
hij, bl. 20, liever dit doorgaan, dat Jesus onder Gods toelating en bestuur, naar zijn
raad, de straf van den kruisdood, om onzer zonden wil, voor ons ondergaan heeft,
opdat wij daarin ons zondig bestaan zouden zien, en van de straf dieswegens, bij
gebreke van bekeering te wachten, verzekerd worden, om zoo van de
noodzakelijkheid der bekeering overtuigd, en tot eenen verbeterden wandel naar
Jesus voorbeeld gewekt, en ter zelver tijd, door de verzekering van eene gunstrijke
uitkomst van zulken wandel, daartoe gesterkt zouden worden: opdat wij alzoo God,
die regtvaardig en genadig beide is, zouden eerbiedigen en dienen met ontzag en
vreeze, en gehoorzamen door dankbaarheid en liefde.
Wij meenen, uit dit geheele geschrijf, vergeleken met het vorige, te moeten
opmerken, dat de Schrijver of 't onderhanden genomen stuk niet behoorlijk
doorgedacht heeft, en zelf niet weet, wat hij wil, of dat hij, door angstvallige vreeze,
is terug gehouden en belemmerd, om onbewimpeld voor zijne ware gedachten uit
te komen, en die vol te houden. Maar waartoe dan met zoo veel ophef begonnen?
Hoe veel onnutte moeite zou Do. BRUINING zich en anderen bespaard hebben, indien
hij
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had kunnen goedvinden, zijne onbekookte geheel ontijdig geboren hersenvrucht t'
huis te houden! Verlichte Godsdienstkennis wordt zeker, door zoodanige twistvragen
en hairkloverijen, geenszins bevorderd.

De Leer van den Christelijken Godsdienst terug gebragt tot hare
eerste eenvoudigheid, om te strekken tot een grondslag van
vereeniging voor alle Christelijke Gezindheden. Door D.C. 1807.
In gr. 8vo. 87 Bl.
Is de leer van het Euangelie in dit geschrift tot hare eerste eenvoudigheid terug
gebragt, en kan dit geschrift alzoo strekken tot een grondslag van algemeene
vereeniging der Christenen? - Ten aanzien van den persoon van JEZUS komt de
Schrijver rond uit voor het gevoelen van ARIUS, die, in de vierde eeuw, zijne begrippen
meer van de Platonische Wijsbegeerte, dan uit de eenvoudige lezing van het
Euangelie ontleende. Ook is bij hem de CHRISTUS geen ander dan de Engel van
Jehovah bij MOZES, waarvan het Euangelie zelf niets zegt, zijnde de plaats van 1
Cor. X:9, door hem ten bewijze aangehaald, dat PAULUS ons leert, dat JEHOVAH
CHRISTUS was, van eene zeer betwiste lezing en voor eene veel eenvoudiger
verklaring vatbaar. - Zoo weinig als in deze gevoelens van den Schrijver de eerste
Euangelie-eenvoudigheid herleeft, even min is de stellige verklaring van die
gevoelens over dat onderwerp, hetwelk de Christelijke Kerk juist het allereerst
verdeeld heeft, geschikt om den grondslag der algemeene vereeniging der Christenen
te kunnen leggen. Het smart den Recensent, deze, in zijn oog, afdoende bedenkingen
te moeten maken tegen een geschrift, welks doel zoo edel is, en welks inhoud voor
het overige alle blijken draagt van bescheidenheid. Het is in den form van eenen
Catechismus opgesteld, en loopt over Gods bestaan, eigenschappen en wil, met
zorgvuldige onderscheiding van uiterlijke Godsvereering en inwendige heiligheid, voorts over het gebrekkige en verdienstelooze, maar Gode welgevallige in der
menschen deugd, - over den redelijken zin der regtvaardigmaking door het geloof,
- over het eigen werk bij de bekeering en het gevaarlijke van misvatting hieromtrent,
- daarna over den persoon van CHRISTUS, met volslagene verwerping van het leerstuk
der drieëenheid, - eindelijk over het H. Avondmaal en den H.
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Doop, waarbij de geschiedenis der vereering van den H. Geest vermeld wordt. - De
hoop op de algemeenheid van de Christelijke Kerk over de geheele wereld is het
slot, hetwelk nog meer in voorspellenden, dan wel in wenschenden toon afloopt.
‘Wij hebben reden - volgens den Schrijver - om te verwachten, dat wij nog in de
eerste helft van de eeuw, die wij thans beleven, Gods voorzeggingen (?) zullen
vervuld zien, dat de standaard van MAHOMET zal omvergeworpen worden, en de
naam van Mekka verdwijnen voor het licht des Euangeliums.’ In de inleiding tot dit
geschrift, vinden wij wegens den Schrijver het volgende: ‘In mijne jeugd was mij de
Godsdienst zeer onverschillig, - ik leerde denzelven, even als de Latijnsche taal,
zonder eenigen indruk.’ Het geheel is opgedragen aan den Eerw. W.A. VAN VLOTEN,
met verzoek om teregtwijzing in mogelijke dwaling.

Memorie voor de Klassis van Zevenwouden in cas van Revies
contra H. Breijl, ingeleverd aan de Hoog Eerw. Synode van
Vriesland op den 21 Julij 1807. Te Leeuwarden en Franeker, bij
J.W. Brouwer en D. Romar. In gr. 8vo. 76 Bl.
H. BREIJL, voorheen Predikant te Ursem, onder de E. Klassis van Hoorn, was in
1801 wegens grove misdrijven gedeporteerd. Een jaar later werd dit vonnis, op
betoond berouw, in zoo verre gemitigeerd, dat de Klassis, om zich zelve gelijk te
blijven, uit hoofde van eené daarin gevonden clausule, in de noodzakelijkheid was,
het deportement in eene soort van dimissie te veranderen, waarbij echter H. BREIJL
onberoepbaar en onbekwaam verklaard werd, om eenig deel van den
Euangelledienst waar te nemen, bij de respective Gemeenten, sorterende onder
de Klassis van Hoorn. Sedert leed hij een zwervend leven, en begaf hij zich in dienst
op 's Lands Galei de Zeeduivel. Van daar te Harlingen aan land komende, werd
hem door eenen der Predikanten aldaar de predikstoel toegestaan, waarop eene
beroeping tot gewoon Herder en Leeraar te Terkaple en Akmarijp, onder de Klassis
van Zevenwouden, volgde, in April 1805. De Klassis wees, na alles onderzocht te
hebben,
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de verzochte approbatie dezer beroeping van de hand, 4 Sept. 1805. Zij besloot ter
zelver tijd, om H. BREIJL, tot zoo lang hij gerehabiliteerd was, onder de Klassis van
Zevenwouden voor onberoepelijk te verklaren, en alle Kerkeraden onder dezelve
Klassis te verbieden, hem eenige deelen van het H. dienstwerk te laten verrigten.
Noch BREIJL, noch de Gemeente van Terkaple appelleerde van die sententie naar
de Deputaten van 't Friesche Synode; maar hij werd 27 Nov. 1805 bij dezelfde
Gemeente andermaal beroepen. De op nieuw gevraagde approbatie der Klassis
wordt wederom geweigerd, dewijl men BREIJL nog even onberoepelijk beschouwde,
als te voren. Nu appelleert BREIJL naar de Deputaten, onder welken L. NAPJUS, W.D.
GROMME en J.C. METZLAR (de laatste Predikant te Harlingen) in de Bijlagen genoemd
worden. Dit Collegie neemt 8 Januar. 1806 het vreemd besluit, om, te niet doende
de dispositie der E. Klassis van Zevenwouden, gevallen op de beroeping door de
Gemeente van Terkaple en Akmarijp uitgebragt op H. BREIJL, en bij sententie regt
doende, de beroeping voor wel en regt gedaan te verklaren, dienvolgens dezelve,
als conform de Kerkelijke Resolutien, te approberen, en de Klassis van Zevenwouden
te gelasten, om den Appellant als wettig beroepen Predikant van Terkaple en
Akmarijp te erkennen, en als zoodanig onder hare Klassis aan te nemen,
compenserende evenwel om redenen de kosten, over deze procedures in cas de
Appel gevallen. De Klassis moest dan gedoogen, dat een, naar hunne overtuiging,
onberoepelijk persoon werkelijk aan deze Gemeente werd opgedrongen. Zij
verzettede zich echter tegen deze wederregtelijke handelwijze, zoo veel zij konde.
Deputaten, denkelijk beducht voor den uitslag, zoeken hun wel het Appel tot de
Synode, of verzoek van Revisie, op allerlei wijzen moeijelijk te maken, maar kunnen
evenwel niet beletten, dat de zaak in Julij 1806 bij deze hooge Kerkvergadering,
gehouden te Bolswerd, aanhankelijk gemaakt wordt. Men laat ondertusschen den
aldus in dienst gestelden BREIJL, nog een vol jaar, in de waarneming van 't eerwaardig
leeraarambt voortgaan. Zoo veel tijd moest er verloopen, eer de Klassis van
Zevenwouden hare Memorie, in cas van Revies contra H. BREIJL, kon inleveren bij
de Synode, onlangs vergaderd te Franeker. Zoo dit de kerkelijke wetten van Vriesland
alzoo vorderen, dan dienen zij in de
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daad, met toepassing op het tegenwoordig geval, nog wel eens overgezien te
worden. Wat daarvan zij, deze nu in 't licht gegeven Memorie strekt de Klassis van
Zevenwouden, wat den zakelijken inhoud betreft, tot eer. Zij legt daarin de zaak in
geschil, met alle bescheidenheid, open, verdedigt haar gehouden gedrag mannelijk,
en bepleit de deugdelijkheid van hare besluiten, tegen de schandelijke handelwijze
en geheel onwettige sententie der Deputaten, met zulke overtuigende en
onwederlegbare redenen, dat deze, zoo zij, bij het voorlezen van dit stuk,
tegenwoordig geweest zijn, van schaamte hebben moeten blozen. 't Blijkt daaruit
middagklaar, dat den door hun geweerden BREIJL de vereischte bewijzen van
Lidmaatschap en goed Christelijk gedrag ontbraken, en dat er eene uitdrukkelijke
wet exteert, die zoo iemand onberoepbaar verklaart. Wij vernemen daarom ook met
genoegen, dat het besluit der Klassis door de Synode, met eenparigheid van
stemmen, is bekrachtigd, en dienvolgens H. BREIJL van zijnen dienst in de Gemeente
van Terkaple en Akmarijp terstond ontzet.

T. van Swinderen, Disputatio Juridica inauguralis de Legibus. (Dat
is) Regtsgeleerde Verhandeling over de Wetten.
De Heer VAN SWINDEREN, welken de Vaderlandsche Tijdschriften reeds meermalen
als een der sieraden van Groningens Hoogeschool hebben doen kennen, toen hij
eerst zijne wijsgeerige Verhandeling over den invloed der Atmospheer op de Kleuren,
en vervolgens zijne regtsgeleerde, onder voorzitting van den Hoogleeraar VAN TWIST,
verdedigde, Proeve over het regt omtrent de Dienstboden, vooral naar Groninger
regten, had uitgegeven, eindigde met het openbaar verdedigen dezer Verhandeling,
waarop hij, naar voorouderlijk gebruik, den 19 Nov. van het vorig jaar met de kap
gepromoveerd is, zijne regtsgeleerde studien aan Groningens Hoogeschool, en met
lof kunnen wij ook van deze proeve verslag geven.
Zij is in drie Hoofddeelen verdeeld. Het eerste handelt over de wetten in het
algemeen, over de beteekenissen, waarin dit woord voorkomt, over de verdeeling
der wetten en derzelver verschillende bepalingen, alsmede over de vragen: of er
oorlovende wetten zijn; of
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straffen tot het denkbeeld eener wet behooren; en of het denkbeeld van wet
noodzakelijk het denkbeeld van een meerderen in zich bevat. Het tweede Hoofdstuk
handelt over de natuurlijke wetten in het bijzonder, over de menschelijke natuur,
het bestaan, de eigenschappen, het grondbeginsel, de zekerheid en de schijnbare
tegenftrijdigheid der natuurlijke wetten; en het derde, eindelijk, over de stellige wetten
in den burgerstaat, zoowel die, welke de inrigting van den Staat in het algemeen,
als die, welke de onderlinge regten tusschen burger en burger bepalen.
Wanneer wij bij elke dezer bijzonderheden, bij alle de gewigtige onderwerpen,
welke in deze Verhandeling uitmuntend behandeld worden, afzonderlijk wilden
stilstaan, zouden wij zelven eene Verhandeling schrijven, en ons bestek verre te
buiten gaan. Ook bedoelden wij slechts, onze Lezers door dit kort verslag op eene
Verhandeling oplettend te maken, die geheel en zamenhangend moet en verdient
gelezen te worden; terwijl wij hier nog alleen den wensch bijvoegen, dat weldra
eene eervolle standplaats den Heere VAN SWINDEREN het loon moge geven, waarop
zijne vlijt en uitstekende verdiensten zoo billijk eene aanspraak hebben.

Seerpii gratama Oratio de honesta aemulatione inter homines
doctos inprimis et doctorum hominum corpora, excitanda ad
commune humanitatis civitatisque bonum - ut et Theodori van
Swinderen Oratio de Platone, optimo in legibus condendis
magistro. (Dat is) Redevoering van S. Gratama over het opwekken
des naijvers tusschen geleerden en geleerde stichtingen, ter
bevordering van het geluk der menschheid en des staats - gelijk
ook Redevoering van T. van Swinderen over Plato als den besten
leermeester in het geven van wetten.
Bij eene promotie met de kap is het de gewoonte, dat zoowel de Hoogleeraar, welke
den nieuwen Doctor bevordert, als de nieuw bevorderde, eene Redevoering doet.
Aan deze gewoonte zijn beide deze Redevoeringen hun bestaan verschuldigd.
De onderwerpen van beide zijn met oordeel gekozen: voor dat van den
Hoogleeraar spreekt de gelegenheid
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zelve; en de zoo even genoemde Verhandeling van VAN SWINDEREN staat in een te
naauw verband met deze Redevoering, dan dat niet iedereen de gepastheid der
keuze zoude kunnen beöordeelen.
Over de Redevoering van den Hoogleeraar GRATAMA behoeven wij ons oordeel
niet te zeggen; zij behelst alles, wat men over dit onderwerp goeds zeggen kan, en
de stijl van den Hoogleeraar is uit zijne overige stukken, welke in aller handen zijn,
overbekend. Hetzelfde vuur, dezelfde kracht van voordragen heerscht ook hier, en
een bekende schotel behoest geene aanprijzing.
De Redevoering van den Heere VAN SWINDEREN is uitmuntend; geleerdheid,
oordeel en zuiverheid van stijl strekken dezelve bijna overal tot aanbeveling; en zoo
zijne Verhandelingen bewijzen, dat hij met vrucht de eigenlijk gezegde
wetenschappen beoefend heeft, dan bewijst deze Redevoering, dat hij ook in de
heiligdommen der Grieksche en Latijnsche letterkunde geen vreemdeling is.

Overzigt over de Gewervelde Dieren, door Johannes Mulder,
Professor te Franeker. Te Franeker, bij D. Romar. 1807. In gr. 8vo.
143 Bl.
Dit Werkje, schoon eigenlijk tot eenen leiddraad voor Akademische Lessen, ten
dienste der studerende jeugd te Franeker, ingerigt, zal den liefhebberen en
beoefenaren der Natuurlijke Historie zeer welkom zijn. De verdienstelijke Hoogleeraar
MULDER, te regt meenende, dat het Handboek van BLUMENBACH, door de Geleerden
BENNET en OLIVIER vertaald, aan den eenen kant te uitvoerig was tot eene handleiding
voor zijne lessen over de Dierkunde, en niet zoo volledig kon beschouwd worden
als het tegenwoordig zijn kon, verlangde eene korte opgave van die kenteekenen,
door welke alleen die Dieren, welke men nu Gewervelde noemt, van elkander
onderscheiden kunnen worden, en dit van alle geslachten, tot nu toe meer of min
bekend. Het fraaije Werk van CUVIER, gevoegd bij de Annales du Museum de
l'Histoire Naturelle, zijn de bronnen, waaruit de Hoogleeraar geput heeft, de Natuur
tevens zoo veel mogelijk raadplegende, en daartoe, ten opzigte van de meest
zeldzame Dieren, het kostbaar Kabinet van den beroemden CAMPER, door de
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goedheid van diens Zoon voor den Hoogleeraar openstaande, als de schoonste
gelegenheid bezigende.
De Schrijver verdeelt de Dieren in Gewervelde, Vertebrata, en Ongewervelde,
Invertebrata. - Tot de eerste brengt hij de warmbloedige, met twee holligheden in
het hart, en de koudbloedige, die in dat ingewand slechts ééne holligheid hebben;
de eerste hebben rood bloed; de warmbloedige brengen levende jongen voort en
hebben borsten, of leggen eijeren en hebben geene borsten; de eersten zijn de
Zoogende Dieren (Mammalia), de laatsten de Vogels (Aves). - De gewervelde
koudbloedige Dieren hebben longen en somtijds tevens kieuwen, of hebben kieuwen
zonder longen. De eersten maken eene slepende beweging, dat is eene
plaatsverandering, bij welke de buik geheel of ten naasten bij den grond raakt, en
dragen den naam van kruipende (reptilia); de laatsten zijn de Visschen (Pisces). De ongewervelde zijn met bloedvaten voorzien, of niet; het bloed heeft bij hun bijna
geene kleur, maar is witachtig. De met bloedvaten voorziene hebben een enkelvoudig
ruggemerg en niet gelede ledematen; of een ruggemerg met knoopen en niet gelede
ledematen; of een ruggemerg met knoopen en gelede ledematen: deze zijn de
zachte Dieren (Mollusca), de Wormen (Vermes), de Schaaldieren (Crustacea). - De
ongewervelde Dieren zonder bloedvaten bezitten een ruggemerg met knoopen en
gelede ledematen, of geen ruggemerg en geene gelede ledematen; de eersten zijn
de gekorvene Dieren (Insecta), de laatsten de Plant-dieren (Zoophyta).
Over de Gewervelde alleen handelt in dit Stukje de Hoogl., bepalende zich aldus
tot de Zogende Dieren, tot de Vogels, tot de kruipende Dieren en de Visschen. Wij
lazen hetzelve met zeer veel genoegen, en twijfelen niet, of het zal, aan het verlangen
der studerende jeugd voldoende, ook buitendien aan anderen nut verschaffen.
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Geschiedenis van het Leven, Character en Lotgevallen van wijlen
Willem den Vijfden, Prinse van Oranje en Nassau. Uit echte
bronnen en bescheiden bijeengebragt, en in eene voegzame orde
opgesteld door C. van der Aa. Iste Deel. Te Amsterdam, bij J. Allart.
1806. In gr. 8vo. 470 Bladz. behalven de Voorrede, enz.
Het is ongelukkig, wanneer men, een huis intreedende, terstond op den drempel
struikelt. Zo ging het ons hier. Wat eene Geschiedenis van iemands Leven zij, is
ons bekend: maar wat is de Geschiedenis van een Character, waarvan de titel des
Boeks, welken wij hebben opgegeven, melding maakt? Eenig denkbeeld zouden
wij ons daarvan kunnen vormen, indlen hier het character genomen wierd voor den
persoon zelven; maar van deezen wordt het duidelijk onderscheiden. Beschrijving
zoude bij character (en inderdaad bij den geheelen titel) beter gepast hebben dan
Geschiedenis. - De Schrijver begaat wel eens meer dergelijke misslagen tegen de
zuiverheid van den stijl. Doch deeze zijn kleinigheden, waaraan niet alle Leezers
zich zullen stooten. Van veel grooter aanbelang is, of de Schrijver in de uitvoering
getrouw is gebleven aan hetgeen hij betuigt in zijne Voortede, bl. VII. ‘Ik weet,’ zegt
hij, ‘dat ik geen ander doelwit bij het schrijven van dit Werk had, dan de waarheid
hulde te bewijzen; een meerder licht over de Algemeene Geschiedenis van mijn
Vaderland, geduurende het tijdperk van des Vorsten leven, te verspreiden; en Willem
den Vijfden te doen kennen zoo als Hij was,’ enz. Had hij dit metterdaad in het oog
gehouden, genoegzaame kundigheid van zaaken, en bekwaamheid gehad om
eenen goeden historischen stijl te schrijven, hij had een waarlijk belangrijk Werk
kunnen leveren. Maar, helaas! Sunt verba et voces, praetereaque nihil! De stijl is
doorgaans ontbloot van die edele eenvoudigheid, welke den Geschiedenisschrijver
zo wel staat. Dan dit is het geringste. Van veel ergeren aart is des Mans overal
doorstraalende partijdigheid. Hij schijnt niet te begrijpen, of niet te willen begrijpen,
dat twee en meer menschen over het zelfde onderwerp op verschillende wijzen
kunnen denken, en
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nogtans eerlijke luiden zijn, ter goeder trouwe handelen, en zich nuttige einden
voorstellen. Allen, die van den Prins verschilden, die in het bestuuren van
Staatszaaken niet altijd den weg des Erfstadhouders bewandelden, die zich
verstoutten eenige van deszelfs daaden af te keuren, zijn bij C. VAN DER AA slechte
menschen, openbaare of geheime Vorstenhaaters. Het lust ons niet, ons met dit
haatelijke Werk op te houden; maar wij moeten, om den schijn niet te geeven, dat
wij den Man te onrecht beschuldigen, onze Leezers tot eene en andere plaats van
zijn Boek overwijzen. Men leeze dan, indien men er lust toe hebbe, wat bladz. 113
env. in de aanteekening gezegd wordt van den Advokaat VAN OLDENBARNEVELD,
van JOHAN DE WITT, bl. 118. Men zie, welke slechte en verraderlijke oogmerken, bl.
296, hun te last gelegd worden, die niet in alles met den Erfstadhouder instemden.
Allen, welken de Souverainiteit der bijzondere Provintien voorstonden, zijn hier, bl.
300, ‘Lieden, die met den ouden zuurdeessem van den Loevesteinschen aanhang
als opgevuld waren.’ De Eed, door de Staaten van Holland den Hertoge VAN
BRUNSWIJK afgevorderd, en door deezen gedaan, dat hij in alles (t.w. in zaaken den
Godsdienst, Politie, Finantie en Justitie betreffende) hunne orders en die der
Gecommitteerde Raaden zoude volgen, al ware het, dat dezelve tegen zijn sentiment
genomen, en daarmede strijdig waren, wordt hier (bl. 302) voorgesteld als onwaardig
eenen eerlijken man, die nooit tegen zijn geweeten handelen mag; even als of
geweten en sentiment het zelfde ware. Doch dit is niets in vergelijking van het
volgende. Aangemerkt hebbende, dat de Hertog VAN BRUNSWIJK geene zorg droeg
om zijnen Pupil eene Theoretische Kunde van den Oorlog ter Zee te doen verkrijgen
(bl. 223); waarvan almede, kwaadaartig genoeg, de schuld gegeven wordt aan de
Staaten van Holland, als welken den Vorst in de Theorie van het Zeewezen gaarne
onkundig wilden houden; zegt de Schrijver, bl. 225 env., dat de Stadhouder, dit
gebrek in zijne opvoeding bezeffende, besloot, zijne beide Zoonen zowel in de
Weetenschappen, welke tot het Zeewezen behooren, als in het militaire te Lande,
grondig te doen onderwijzen; dat hij dit, ten opzichte van het eerstgenoemde, opdroeg
aan den Ridder VAN KINSBERGEN, enz. ‘dan, de uitkomst beantwoordde, tot
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zijne en aller Welmeenenden smart, in geenen deele aan de verwachting, want (NB)
de geheime intrigues van sommigen zijner benijderen; en de verborgene bedoelingen
van anderen, om 's Lands Zeemacht in deszelfs vervallen toestand te houden, om
dusdoende de nadeelen daarvan op rekening van den goeden WILLEM DEN VIJFDEN
te kunnen stellen en hem en zijn Huis den voet te ligten, deedt het loffelijk Plan van
de VORSTELIJKE OUDEREN, van den GOUVERNEUR der beide Prinsen, en, van den
verdienstvollen KINSBERGEN, ten eenenmaale in duigen spatten,’ enz. Het geheele
Werk is vol van dergelijke partijdigheid, haatelijke aantijgingen, en kwaadaartigen
laster. Niemand is goed, dan de Stadhouder, deszelfs Gemalin en zeer enkele
uitverkorenen. De Hertog VAN BRUNSWIJK zelve, welken WILLEM DE VIERDE en de
GOUVERNANTE zo hoog schatteden, en welken men dus zoude beschouwen als in
blaakende gunst bij de partij des Prinsen, komt hier voor, als de belangen en rechten
des Stadhouders opofferende aan zijne eigene Eerzucht en Gouddorst, (bl. 318 en
op veele andere plaatzen.)
Onopgemerkt kunnen wij ook niet laaten, dat de Schrijver zich dikwijls, en wel in
zaaken van aanbelang, beroept op hem medegedeelde berichten, zonder eenige
aanwijzing vanwaar, of door wien hij die berichten heeft ontvangen. Zie, b.v., bl. 67,
93, 94, 100, 129, 131, 218, 262, 428, 463.
De Schrijver erkent evenwel, dat WILLEM DE V een ZWAK had, hetgeen men dient
‘te kennen, om over des Prinsen daaden en bedrijven te kunnen oordeelen,’ enz.
bl. 86. En welk was dit ZWAK? Na veel omhaals zegt de Schrijver (bl. 124, en hier
willen wij, schoon de plaats wat lang is, zijne eigene woorden gebruiken) niets anders
te bedoelen ‘dan dien bijna Charactermatigen zwaai tot veranderlijkheid of
besluiteloosheid, in 's Vorsten maniere van denken en handelen, ten aanziene van
sommige belangrijke Onderwerpen of Persoonen, het welk eenigen zijner kundigste
Vrienden met leedwezen hebben opgemerkt. Met andere woorden, die dikwijls
waargenoomene gewoonte, dat wanneer de Prins, over een of ander gewichtig
geval of voorstel, de delicaatste belangen van het Land of zijn Bestuur
concerneerende, den raad en het advis van een er kundig en belangeloos Persoon
ingenomen had, en uit
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hoofde van zijne kunde en gezond oordeel, diens advis als juist en billijk goedkeurde,
en daar mede instemde, het echter in veele gevallen gebeurde, dat men Z.H., naa
verloop van weinig dagen of uuren, (vooral in zaaken, die op zijne waardigheden
betrekking hadden) aanmerkelijk van gedachten veranderd zag.’ Kan men wel van
iemand, welken men geen zedelijk slecht gedrag te last legt, duidelijker zeggen, dat
men geenen staat op hem kan maaken? en dat hij althans tot het behandelen en
bestuuren van zo gewichtige zaaken als de algemeene belangen des Lands
ongeschikt is? - De Leezer neeme wel in aanmerking, dat de Recensent dit enkel
opgeeft als een duidelijk gevolg van des Schrijvers zeggen, zonder over de zaak
zelve te willen beslissen.
Nog eene kleine aanmerking, en daarmede neemen wij afscheid van C. VAN DER
AA. Achter de lange lijst van meer dan 1200 Inteekenaaren (welker meesten, indien
zij niet geheel verblind zijn door partijdigheid, hun geld zullen beklaagen) vinden wij
het Afbeeldsel van WILLEM DEN V. Van hetzelve zegt de Schrijver, dat hij hetzelve
plaatst ‘met geen ander oogmerk, dan om den Lezer, op de zichtbaarste wijze te
doen zien,’ (wat is op eene zichtbaare wijze zien?) ‘welke veranderingen de veele
rampen en wederwaardigheden op het Gelaat van den besten Vorst veroorzaakt
hebben, derwijze dat sommigen in twijffel zijn geraakt, of het de Afbeelding van
WILLEM DEN V mogt geheeten worden.’ Rec. wil het gerustlijk aan ieders oordeel
overlaaten, of in dit Afbeeldsel zo duidelijke spooren van kommer en verval zijn te
vinden; of de bolle en vleeschige tronie zelfs den Man van 58 jaaren niet eerder
aan den jeugdigen kant vertoone. Waartoe dan deeze Jeremiade?

Bijdraagen tot eene meer naauwkeurige kennis der Spaansche
Bezittingen in America, door Ch. Aug. Fischer. Uit het Spaansch
in het Hoogduitsch overgezet, en met eenige Aanmerkingen
voorzien. (Uit het Hoogduitsch.) Te Leijden, bij D. du Mortier en
Zoon. In gr. 8vo. 220 Bl.
De Heer FISCHER, die sterk op zijne kamer reist, en zijne Landgenooten op het
verhaal dier Reizen toeft, hadt hun eene Reis beloofd door de Spaansche Bezit-
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tingen in America. Deels hadt hij het Werk, 't geen hij ten oogmerk hadt te vertaalen,
ontvangen, en van dien arbeid een begin gemaakt; dan hij zag zijn werk op eenmaal
afgebroken, daar het pakket, de laatste twintig stukjes bevattende, tusschen Madrid
en Parijs weggeraakte. Hierom ontvingen zijne Landgenooten geene volledige
Reisbeschrijving, maar slegts Bijdraagen tot eene meer naauwkeurige kennis dier
Landen; en wij moeten ons met de Vertaaling daarvan vergenoegen, wier
aankondiging toevalliglijk duslange agterbleef.
De Eerste Afdeeling behelst vijf Brieven over de Havana, waarin men de
bijzonderheden tot Plaats- en Volksbeschrijving aantreft; doch niet zeer breedvoerig:
want die Brieven loopen tot bl. 42. - De Tweede Afdeeling gaat over Mexico, en
geeft alleen een overzigt van Handel aldaar in 't jaar 1798. - De Derde Afdeeling
betreft Buenos Ayres: schoon deels den Handel betreffende, gaan die opgaven met
narigten van een algemeenen aart vergezeld: zo geeft hij met de woorden zijns
Spaanschen voorgangers op: ‘In de Stad Buenos Ayres is de lucht voortreffelijk:
wanneer men de zoogenoemde Pamperos, of hevige zuidweste winden, en den
gewoonen nevel, die in de maanden Junij, Julij, Augustus en September meestal
plaats heeft, uitzondert, dan hebben de Ingezetenen weinig over de luchtstreek te
klaagen.’ Het maakt egter, onzes inziens, eene vrij groote uitzondering! Met dit alles
moet het 'er gezond weezen: want, volgens eene aantekening van den Spaanschen
Schrijver, ‘vindt men op de Dorpen bij Buenos Ayres tachtigjaarige grijsaarts, die
nog zeer sterk en gezond zijn. Men weet hier in 't geheel niet van Epidemien of
andere gevaarlijke ziekten. Indien niet veele Inwoonders hier aan gevaarlijke wonden,
welke zij van de Stieren of Paarden bekomen, stierven, dan zouden honderdjaarige
grijsaarts in dit land geene zeldzaamheid zijn.’ - Zedert de handel en werkzaamheid
van Buenos Ayres zo aanzienlijk is toegenomen, is het getal der Ingezetenen tot
20,000 vermeerderd. De streeken rondsom de Stad zijn met schoone buitenhuizen
en boomgaarden bedekt; de huizen munten van binnen uit door zindelijkheid en
een overvloed van goede meubelen. De Vrouwen alhier behooren tot de schoonste
van Zuid-America, en kleeden zich wel niet zo kostbaar, maar echter met meer
smaak, dan die van Lima; in 't algemeen volgt men alle modes van Cadix,
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hoewel men echter altijd eenige jaaren ten agteren is. De leevensmiddelen zijn hier
uitmuntend en in grooten overvloed, zo dat voornaamlijk het vleesch aan de meer
arme klasse van Ingezetenen om niet gegeeven wordt. Men hebbe zich des niet te
verwonderen in een land, waar men, volgens eene Aantekening van FISCHER, kudden
van vijf tot tien duizend sterk bijeen vindt, altijd de een na den anderen, zo verre
het oog kan reiken. Zo is het ook met de Paarden gelegen; daarom kan men een
schoonen Stier voor éénen, en een heerlijk Paard voor twee Piasters koopen. - De
Consuldo van Buenos Ayres heeft zich door verscheide patriottische schikkingen
en inrichtingen bij uitstek verdienstlijk gemaakt. 'Er is eene school opgericht tot het
bevorderen van kunsten en het veredelen van nuttige handwerken. Prijzen worden
'er uitgeloofd en gegeeven tot het voortzetten en aanmoedigen van den Landbouw.
- In een land, waar zo veel vees is, wordt menig beest alleen om de ribben-stukken,
de mergpijpen en de tong geslagt, en van het overige doorgaans geen gebruik in 't
geheel gemaakt.
Tacuman is het voorwerp der Vierde Afdeeling, deeze grootste Provincie der
Spaansche Americaansche Bezittingen. Dezelve zou, volgens eene maatige
berekening, wel twintig millioen Inwoonders rijklijk kunnen voeden; hoewel 'er thans
naauwlijks één in dezelve gevonden wordt. Cordova, de Hoofdstad, telt, volgens
de hier gedaane opgave, slegts zes honderd vrije Inwoonders. De Spaansche
Beschrijver van die Provincie reisde na de Stad Salta, waar een aanzienlijke handel
in vee gedreeven wordt. De ommestreeken zijn zeer moerassig; aan deezer
uitwaassemingen moet men de wanstallige kropgezwellen toeschrijven, die men
aldaar bij de Sexe vindt. Ongelukkig lot in de daad: want ‘hoe schoon hier de
Vrouwen, door haare schoone kleur en weelderige hairlokken, ook zijn mogen,
hebben zij echter naauwlijks haar vijf-en-twintigste jaar bereikt, of haare halzen
worden steeds dikker en dikker, tot dat eindelijk die afzigtige uitwassen ontstaan,
welke men zich zonder verdere beschrijving wel kan voorstellen. Om dit gebrek te
verbergen, hullen deeze arme Vrouwen zich, tot aan de kin toe, in groote
halsdoeken.’ Aartig is de beschrijving van de Zeden der Volkplanters, die
genoegzaam Patriarchaal is. De Schrijver woonde een Landfeest bij. Veel goeds
wordt hier volstrekt verwaarloosd.
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Peru beslaat de Vijfde Afdeeling, en bestaat dezelve uit zeven lange Brieven, die
ons dit Gewest in 't algemeen en de Hoofdstad Lima bijzonder doen kennen. Niet
zeer voordeelig is die schets; en mag de Schrijver, naa het optellen van veele
bijzonderheden, daartoe betrekking hebbende, vraagen: ‘Hoe zou men in zulk eene
Stad aan eene groote bevolking kunnen denken? Wie zal 'er trouwen? Wie zal eene
huishouding beginnen, wanneer hij zichzelven naauwlijks kan voeden?’ Verscheide
inrigtingen hebben 'er plaats, oorspronglijk goed en te prijzen, doch meest in verval.
Een voortreflijk Werk, aldaar uitgegeeven, doch wegens het terugkeeren der
voornaamste Schrijveren na Europa gestaakt, geeft den Spaanschen Schrijver de
stoffe op van hetgeen hij verder omtrent Peru heeft te zeggen. - De tweede Brief
loopt over den Handel van Peru met Europa; de volgende over dien met de Havens
van de Zuidzee. - De vierde Brief vangt de Beschrijving der bijzondere Provincien
aan, en loopt over Truxillo; de vijfde Brief geeft berigt van de Provincie Tarma; de
zesde verslag van eene der rijkste en schoonste Provincien van Peru, onder den
naam van Piaza bekend. De luchtstreek, wordt ons berigt, is hier voortreffelijk, en
wel voornaamlijk in de laagere streeken, waar eene altoosduurende Lente heerscht.
De grond is ook vrugtbaar, daar de Provincie van drie groote Rivieren doorsneeden
wordt, welker water, omdat de regen hier zeldzaam is, (zo zeldzaam, volgens eene
aantekening van FISCHER, dat 'er dikwijls zes, acht en tien jaaren verloopen, eer van
den, hier altijd helderen, hemel een dropje regen valt; doch dan vloeit ook het water
stroomswijze, eenige weeken lang, na beneden,) gebruikt wordt om de velden te
bevogtigen. Wanneer de aarde hier maar eenig vocht na zich kan trekken, dan
komen Bloemen, Kruiden, Meloenen, Kalabassen en Katoen-Heesters van zelve
voort. Gewaagden wij zo even van overvloed van vleesch in de Provincie Moyobama,
in Peru is hetzelve zo schaars, dat de Inwoonders ook Aapenvleesch eeten, en wel
met veel smaaks. In een groot gedeelte van Peru willen de Inwoonders, zegt de
Spaansche Schrijver, liever arm en ellendig dan vlijtig en werkzaam zijn. Hij beklaagt
zich deswegen ten hoogsten, en oordeelt dat het geheel Bestuur der Volkplantingen
eene grondhervorming noodig heeft; doch welk eene, durft hij niet beslissen. - De
zevende Brief beschrijft
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de Provincie Chichas y Tarya; eene Provincie, welke den meesten
Aardrijksbeschrijvers naauwlijks bij naame is bekend geweest. De arbeid is hier
beter dan veelal elders in deezen oord. ‘Veelligt,’ voegt de Schrijver 'er ten slot bij,
‘zou deeze Provincie in bloei toeneemen, wanneer niet zo veele Indiaanen gedeeltlijk
vrijwillig na de Mijnen van Condoroma, Arequipa, Condesuos en Caylomma, en
gedeeltlijk gedwongen na Potosi gingen. Het is een treurig schouwspel, wanneer
men het afscheidneemen van deeze laatsten ziet. Zij weeten, in eenen zekeren zin,
dat zij den dood te gemoete gaan; in dit vooruitzigt scheuren zij zich van hunne
vrouwen en vrienden af, met eene plegtigheid, die het hart doet bloeden.’
De Zesde Afdeeling is aan Montana Real gewijd. Dit gedeelte des Lands is langen
tijd even onbekend geweest als het binnenste van Africa. Hieruit moeten dan ook
de fabelagtige verhaalen, wegens de onmeetelijke schatten van deeze gewesten,
- het gelukkig Dorado, - de Stad Manoa, - den grooten Staat Paytili, - de Goud- en
Zilver-rijke Enim, en alle de geographische vertelzeltjes van bedrog of eenvoudigheid,
die zedert de nieuwste ontdekkingen verdweenen zijn, afgeleid worden.
Dan, schoon Montana Real geene Goud-aarde, noch rotzen van Zilver bezit, is
echter dit Land, in veele andere opzigten, een zeer merkwaardig, ja buitengewoon
gewest; de ontelbaare en ongemeen schoone Rivieren, onder welke de Maranhon
of Amazonen-Rivier, in welke zich alle de andere uitstorten, boven aan. Voorts
moeten de zeldzaame en kostbaare voortbrengzels der Natuur, en de merkwaardige
Inwoonders van 't zelve, de geheele opmerkzaamheid van den wijsgeerigen
beschouwer tot zich trekken. Vogtig en hoogst ongezond is de lugtsgesteltenisse;
doch de kragten der groeiende natuur vertoonen 'er zich in de grootste volkomenheid.
Veele Volksstammen zijn in dit Gewest verspreid. Van deeze ontvangen wij hier
korte narigten, aan welker volkomenheid ons veel schijnt te ontbreeken.
In de laatste of Zevende Afdeeling treft men eenige Mengelingen aan, deels
strekkende om bijzonderheden, reeds vermeld, te staaven; deels, eenige nieuwe
te vermelden. - De agter aan gestelde lijst van verbeteringen zou, is ons bij het
doorleezen gebleeken, nog aanmerkelijk hebben kunnen vermeerderd worden.
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Het Geluk, in zes Zangen, naar het Fransch van Helvetius; en het
Geluk, Dichtstuk, naar het Fransch van Leonard: beiden door L.
Stoppendaal Pz. Te Amsteldam, bij P.J. Uylenbroek. 1805. In gr.
8vo. 117 Bl.
Ondanks onszelven is de beoordeeling van dit Boekdeeltje langer uitgebleeven,
dan wij bedoeld hadden. Het verslag van dit Werk, door Recensent ontworpen, was
uitgeloopen buiten het bestek, en vereischte dus eene herziening en bekorting, die
de uitgave vertraagd heeft. Intusschen hoopen wij niet, dat veelen onzer
Landgenooten omtrent de waarde van dit Boek zich vergaapt zullen hebben aan
den uitlokkenden titel, of de naamen van een tweetal vermaarde Fransche Dichters.
Want, zo min alles geen goud is wat er blinkt, zo weinig heeft men ook voor Geluk
aan te zien, wat onder dien naam door menigen Wijsgeer van den hedendaagschen
stempel kan worden uitgevent. Maar vooral vleien wij ons, dat Vaderlandsche
Liefhebbers, doorgaans niet onbekend met de taal van het beschaafd Europa, zich
geenzins zullen gehaast hebben met den aankoop eener Vertaaling, in ongebonden
stijl van den Helvetius, en van eene zeer middelmaatige in verzen van den bevalligen
LEONARD. Dit oordeel immers moest hun, vertrouwen wij, daadelijk in het oog vallen,
in eenen tijd, waarin men nog al bedacht is, en zijn moet, op kleenere uitgaven.
Doch wat hiervan zij, onze taak is het, hoewel spade, ons gevoelen te zeggen over
het aangekondigd Boek. Reeds is het blijkbaar, dat wij, hoewel in verschillenden
zin, niet hoog loopen met de Vertaaling van een en ander deezer Dichtstukken.
Hoedanigen lof van vermaardheid HELVETIUS zich mogt verwerven, wij houden hem
voor eenen Schrijver, zeer gevaarlijk voor Godsdienstige begrippen en voor de
Zeden beide. Het verbreiden dus van zijne leere onder een Volk, dat anders maar
ten deele het gif van zijne schriften in staat is in te zuigen, maakt ons misnoegen
gaande. Van wraakbaare onvoorzichtigheid althans kunnen wij den Hr. STOPPENDAAL
ten deezen niet vrijpleiten. Zijne waarschuwing, in een Berigt, ‘dat de Leezer zeker
niet met HELVETIUS, ten aanzien van sommige denkbeelden in dit zijn gedicht
verspreid, zal instemmen,’ is bij
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ons niet genoeg, en verraadt veelmeer 's Mans volkomene bewustheid der gevaarlijke
spijze, die hij ging toedienen. Daar moest voor het minst eene aanwijzing, zo niet
duchtige tegenspraak zijner onzalige stellingen, zijn toegevoegd, indien men, ter
zaake van het schoone en voortreffelijke in HELVETIUS Gedicht, onzen meer ernstigen
Landaard op Hem onthaalen wilde. Geene vooringenomenheid intusschen bezielt
ons tegen HELVETIUS, welken zijne beruchte Verhandeling over het Verstand (de l'
Esprit) veele onaangenaamheden en vervolgingen in Frankrijk zelve berokkend
heeft. Wij beroepen ons, naamelijk, omtrent deezen Wijsgeer, op MARMONTEL, die
gemeenzaam met hem verkeerde, en zijne persoonlijke hoedanigheden en deugden
bij uitstek roemt, in zijne onlangs uitgegeeven Gedenkschriften. ‘HELVETIUS was
zeer gehecht aan zijn stelsel, en een misleidend drogredenaar in zijne schriften,
waarin eene voorbedachte en gemaakte eigenzinnigheid heerscht. Maar in zijn hart
was hij geheel anders, dan hij schreef. Nooit was er beter man dan HELVETIUS,
gulhartig, edelmoedig, zonder praalzucht, en weldaadig, vermits hij goed was: hij
lag zich echter, naar eene vreemde opvatting, toe, om al wat braaf is en zichzelven
te lasteren, door geen ander beginsel van zedelijkheid te erkennen dan Zelfsliefde.
(*)
Buiten aanmerking van zijne schriften, beminden wij hem gelijk hij wezenlijk was .’
Niet minder, intusschen, dan de Fransche Geleerde, wraaken wij in het stuk, nu
voor ons liggende, den Epicurischen leertrant, en losheid van Godsdienstige
beginselen, daarin te ontdekken, hoezeer bemanteld en bedekt onder dichterlijken
tooi, en het kleed van beschaafden stijl. - Ten einde nu de Leezer voor zichzelven
oordeelen moge, bieden wij hem een kort begrip der Zangen, en een enkel staal
ter toetzinge aan, van den geest, waarin dit wijsgeerig stuk geschreeven is.
Na eene aanroeping der Wijsheid, begeeft zich de Dichter, of liever wordt hij,
onder haar geleide, telkens in zijne verbeelding heenen gevoerd, ‘naar de
onderscheiden verblijven, bewoond door de(n) wellust, de trotsche eerzucht, den
schraaperigen rijkdom; en ziet hij, dat, in deeze plaatzen, de dwaas niet anders

(*)

Voyez Les Memoires de MARMONTEL, Tome II.
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najaagt, dan de ijdele schaduw van een geluk, dat hem ontrent.’ De Wijsbegeerte
zelfs (waarvan in Zang II) heeft almede haare dwaalbegrippen, zoekt of vindt niet
altoos het waar geluk, verliest zich vaak in duistere bespiegelingen, of neemt, met
de trotsche Stoicynen, de ongevoeligheid aan voor het opperst goed. Echter prijst
de Wijsheid (Zang III) het beoefenen aan der weetenschappen en konsten, die nut
stichten, de zelfs verveeling verbannen, door verscheidenheid van vermaak den
besten waarborg geeven tegen het driftig najaagen van eenen enkelen lust, en alzo
het verlies draagelijk maaken van eenig bijzonder en nu niet te zeer geliefkoosd
genoegen. Voorts kant HELVETIUS zich met nadruk (in Zang IV) tegen de luiheid en
haare verachtelijke taal, die het aanbelang der Weetenschappen voor de
Maatschappij durft wraaken, of haare verdiensten miskent: ja, zo men wil, dat handel
en konsten weelde stichten, beweert hij daarentegen, zonderling en duister genoeg,
‘dat het kwaad, dat eene schaamtelooze weelde den Volken berokkent, NB. niet
aan de weelde zelve moet toegeschreeven worden, maar veeltijds niets anders is
dan eene vrucht van ellende, het voortbrengsel van eene eigenwillige en
bloeddorstige magt, en eene oorzaak, waarvan (nog eens NB.) de weelde het
uitwerksel is. - Zonder het vermaak (volgens HELVETIUS) oorzaak der beweeging, is
de geest zonder veerkracht en 't heelal levenloos.’ Op deezen voet gaat hij voort
(in den volgenden Vden Zang) de zalige en onzalige gevolgen van zijn beginsel, de
Eigen-(of beter Zelfs-)liefde, te ontwikkelen, en, uit een overzicht der
Wereldgeschiedenis, aan te toonen, hoegeer Dwingelandij en Priesterbedrog het
goede van 's menschen aanleg en wetgeeving bezwalkt hebben. Terwijl hij ten
laatsten (Zang VI), na eene ons bevreemdende aanroeping der Waarheid, en voorts
met zinspeeling op den Persischen Fabel der twee Beginselen, en op de verwachte
zegepraal van hunnen Oromazes over den Arimanes, het heugchelijk uitzicht opent,
dat eindelijk van voortgaande en wezenlijke verlichting te verhoopen is, wanneer
het kwaad ten val komen, en ‘niet meer de hel, maar de hemel zijn zal op aarde.’
In zo beknopt een uittreksel, alleen geschikt om de hoofdsom en den loop van
des Wijsgeers redeneeringen te doen kennen, moest gewis al het schoon der
dichterlijke inkleeding gemist worden. Gaarne, intusschen, laa-
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ten wij HELVETIUS het regt wedervaaren, van eene meesterlijke uitvoering, stoute
verbeelding, rijkdom van geleerdheid en beleezenheid, benevens overvloed van
sieraadien, in deezen zijnen konstarbeid op te merken, in zo verre zich een en ander
uit deeze vertaaling in prosa laat beöordeelen. Gaarne wenschten wij ook eene
proeve hier aan te voeren van den dichterlijken trant, en de kracht of keurigheid van
Tafereelen, waardoor zich HELVETIUS kenschetst, zelfs in dit uitheemsch en minder
sierlijk, zo niet in veele berispelijk, gewaad. De kortheid evenwel van ons bestek
gebiedt ons hiervan af te zien. Alleen de beschuldiging van MARMONTEL tegen de
schriften van HELVETIUS, door ons overgenomen, vereischt van ons een nader bewijs
van die laage konstgreepen der drogredenkunde, waarvan hij zich bediende. Een
enkel staal nu van deeze soort is reeds van ons in het gegeeven uittreksel aangeduid;
ziet hier nog een tweede, dat het gevaarlijke van deezen Schrijver voor onbedachte
Leezers getuigen zal. Onze verontwaardiging, naamelijk, zwelt, wanneer wij (op bl.
47) dit antwoord in den mond der WIJSHEID gelegd vinden tot verdeediging dier
Wijzen, ‘die, onder het digt geboomte, den wellust der zinnen stelden in de plaats
der vermaaken van den geest.’ - ‘Zij zijn in die gelukkige jaaren, waarin de blaakende
Venus hen door haar vuur ontgloeit: moeten zij als kuische zotten, dat in hunnen
boezem smooren?’ &c. &c. - Maar onze pen weigert meer af te schrijven van de
vuile leere eens Mans, die elders (bl. 60) predikt om ‘beurtelings den Parnassus en
Cytheré te bezoeken; die beveelt in den lentetijd oplettend te zijn om de vruchten
der reden, en de bloemen van het vermaak te plukken.’ Zulke dartele voorschriften
mogen voor eene lekkernij hebben doorgegaan in de Hofstad der Bourbons, en in
eenen kring van Epicurische Wijsgeeren; wat ons aangaat, wij walgen van dien draf,
en vertrouwen, dat onze Landgenooten niet zo geheel vervreemd zijn mogen van
de kuischheid, waarop hunne Vaderen roem droegen, of het zal hun ten aanstoot
zijn, de vereerders dier heilige deugd, door de Wijsheid, dat meer is, voor Zotten te
hooren uitmaaken. - Maar wij bedriegen ons, Leezers, en Gij gewisselijk met ons.
De Dichter, het aangehaalde antwoord vervolgende op den begonnen toon, breekt
eindelijk af met te zeggen: ‘Kunt Gij, ô Wijsheid, zeide
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ik, deeze redenen aanhooren? Dusdanig was de taal van den verkeerden wellust.’
- Waartoe nu, vraagen wij, deeze laage konstgreep der drogredenkunde? die blijkbaar
gezochte persoons-verbijstering? waartoe anders is zij ingerigt, dan tot verdeediging
of aanprijzing der ondeugd aan ligtzinnige Leezers, die kwalijk oplettend genoeg
zijn om te ontwaaren, dat hun de Wellust in den slaap wiege onder den naam en
titel der Wijsheid.
Weinig beter houdt HELVETIUS eenen stevigen gang in hetgeene hij voor
Godsdienstige beginselen aanslaat. Doch laat het ten deezen voldoende zijn, eene
bloote herinnering te doen aan den laatsten Zang, alwaar hij, terstond na het
aanroepen der Waarheid, eene leugen opdischt, of wel de Oostersche Fabel
uitkraamt, die toch in ons werelddeel zelfs niet voor eene dichtkundige waarheid
(*)
mag doorgaan .

(*)

Niet ongevallig zal het, zo wij achten, onze Leezers zijn, dat wij, in tegenwigt van hetgeen bij
HELVETIUS gevonden wordt, hun de vernuftige gissing van den geleerden LEIBNITZ mededeelen
omtrent de meergedachte Fabel, een voornaam deel uitmaakende van Zoroasters, of der
Persiaanen, Godgeleerdheid. Dus uit zich hierover die Wijsgeer, in zijn beroemd Werk, Essais
de Theodicée betiteld, Tom. II. § 138. ‘Wanneer ik overwoog dat groote Vorsten van Asien
den naam droegen van Hormisdas’ (nagenoeg dezelfde met Oromazes of Oromasdes, gelijk
men ook en beter schrijft), ‘en dat Irmin of Hermin de naam eener Godheid of van eenen
ouden Held geweest is onder de Celtische Scythen, dat is Germaanen; ben ik op het denkbeeld
gekomen, dat deeze Arimanius of Irmin welligt een zeer oud en magtig Veroveraar kon
geweest zijn uit het Westen, gelijk zulks Chingis Chan en Tamerlan, die uit het Oosten
opkwamen, daarna geworden zijn. Ariman zou dus uit het Noordwesten, dat is te zeggen uit
Germanien en Sarmatien, door de landen heen der Alaanen en Massageeten, eenen inval
gedaan hebben in de Staaten van eenen der Hormisdas, zeer magtigen Koning van Asien;
eveneens als hierna andere Sythen, ten tijde van Cyaxares, Koning der Meden, hunne
veroveringen tot daartoe uitstrekten, volgens verhaal van HERODOTUS. De Oppervorst, die
het bewind voerde over de beschaafde Volkeren, en hun poogde te verdeedigen tegen de
Barbaaren, zou bij de nakomelingschap dier Volkeren voor den goeden God gehouden zijn;
maar het hoofd der woeste veroveraars zal bij hun het zinnebeeld geworden zijn van het
kwaad Beginsel: immers is niets natuurlijker dan dit.
Voorts blijkt uit deeze Fabelgeschiedenis zelve, dat beide die Vorsten langduurigen strijd
gevoerd hebben, maar dat geen hunner de overwinnaar geworden is. Dus hielden zij beiden
zich in hunne streeken staande, gelijk ook de twee Beginselen het gebied over de Wereld te
zamen gedeeld hebben, volgens de Godsdienstleere aan Zoroaster toegeschreeven door de
aloude Grieken en hedendaagsche Oosterlingen.’
Met een woord zeggen wij nog, dat dit gevoelen, hetwelk eene zeer hooge waarschijnlijkheid
(die alleen in deeze duisternissen der oudheid te erlangen is) voor zich heeft, almede omhelsd
wierd van den gel. MOSHEIM op CUDWORTH's Syst. Int. Vol. I. Cap. 4. § 16. p. 328, en BRUCKER
in Hist. Phil. Tom. I.L. II. C. 3. § 11. p. 171. Mannen, wier gezag in dit vak van Geleerdheid
niet twijfelachtig is, en wier opregtheid voorzeker tegen de drogredenen van eenen HELVETIUS
dubbel opweegt.
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Dan wenden wij nu het oog naar het Dichtstuk van LEONARD, door onzen Vertaaler
in Nederduitsche verzen overgebragt. In het oorsprongelijke draagt het den titel van
Herderszang, dien wij nogtans, ter zaake der wijsgeerige Natuurbeschouwingen
daarin voorkomende, met volle regt zien achtergelaaten door den Heer STOPPENDAAL.
Voor het overige moeten wij deezen Franschen Dichter den lof niet weigeren eener
eenvoudige voordragt en juistheid van bewoordingen, noch ook van eenen
zoetvloeienden stijl en ongedwongen gang der verzen, waarin, dat meer is, eene
nette bevalligheid van beelden en verlokkende schoonheid van tafereelen gevonden
wordt. Bij uitstek leed is het ons, derhalven, dat onze Landgenoot in zijne bewerking
maar luttel aanspraak heeft op eenige van deeze verdiensten; en dat hij waarlijk,
door onnaauwkeurigheid omtrent de taal, veel duisterheid over zijn gedicht verspreid
heeft, waar alles duidelijk is bij zijnen Voorganger. Genoeg, vertrouwen wij, zal 's
Mans zwakheid in het oog vallen, zo wij alleen den aanhef des werks overneemen,
en het oorsprongelijke hier onder plaatzen
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(*)

tot vergelijking .
‘Gelukkig, die, ontrukt aan 't dwaas gedrag der menschen,
Een wederhelft, een boek, een waaren vriend bezit!
Die onder 't erflijk dak vrij leeft van ijdle wenschen!
De Hemel is voor hem altoos gedoscht in 't wit.
De blanke Deugd versiert zijn zachte wezenstrekken.
De Waarheid licht hem voor, en daalt tot in zijn hart.
Natuur, zijn trouwe gids, doet hem het pad ontdekken
Naar 't onvervalscht geluk, dat hem behoed(t) voor smart.’

Den Heere STOPPENDAAL, vertrouwen wij, zal geen ondienst geschieden, indien wij
onze bedenkingen op de aangeweezen uitdrukkingen achterwege laaten: en gelukkig
voor den Man, wij moeten onze beöordeeling niet verder uitbreiden.

P.H. Peerlkamp, Carmina quinque, pertinentia ad calamitatem
Leidensem, quae suit a.d. XII. Jan. MDCCCVII.
De Heer PEERLKAMP, reeds met lof bekend door zijne Vitae excellentium aliquot
Batavorum, doet zich door deze proeven ook als Latijnsch Dichter kennen. Het
eerste gedicht heeft Leijdens ramp in het algemeen ten onderwerp; het tweede
betreurt den dood der Hoogleeraren KLUIT en LUZAC; het derde is aan de schim van
DOUSA gerigt; het vierde verheft de menschlievendheid, waarmede de Nederlander,
ondanks het algemeen verval, de ongelukkigen is bijgesprongen; en het vijfde
bezingt den lof van den Heere KINSBERGEN, wiens menschlievendheid bij deze
gelegenheid ook bij den Dichter de achting nog vergroot heeft, waarin deze
verdienstelijke man bij zijne landgenooten staat, en verdient te staan. De verzen
zelve zijn schoon en vloeijende, en wij durven de lezing daarvan gerust aan alle
beminnaars der Latijnsche poëzie aanbevelen. Op pag. 13. vs. 5. leest men viam,
dit moet ongetwijfeld iram wezen.

(*)

Heureux, qui des mortels oubliant les chimères
Possede une compagne, un livre, un ami sùr,
Et vît indépendant sous le toit de ses peres!
Pour lui, le ciel se peint d'un éternel azur;
L'innocence embellit son front toujours paisible;
La vérité l'éclaire, & descend dans son coeur;
Et par un sentier peu pénible,
La nature, qu'il suit, le conduit au bonheur.
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Nederland in 't Miniatuur. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In 12mo.
112 Bl.
Het Multum in Parvo, zo dikmaals en niet altoos in den volstrektsten en waaren zin
gebruikt, mag op dit Boeksken, met alle regt, worden toegepast; en mag het even
zo, gelijk op den Omslag - titel staat uitgedrukt, Zakboekje voor Reizigers heeten.
Wij willen wel bekennen ons door dit Stukje misnomen gevonden te hebben. 't
Zelve opvattende, dagten wij, in een zo klein bestek, van Brabant en alle de
Gewesten des Vaderlands, voor den Leezer in een zeer beknopt Voorberigt opgeteld,
gewaagd te vinden, zal zeer oppervlakkig weezen, en zich ligt laaten doorbladeren.
Dan voortleezende, ontdekten wij, dat het met vlugtig leezen niet te doen was. De
voorwerpen zijn als opeengehoopt. Oudheidkunde, wisseling van toestanden, laatere,
nieuwe, hedendaagsche Geschiedenissen, jok en ernst, komen bij beurten, met
eene wonderbaare afwisseling, voor. Wenken op en aanwijzingen van Schrijvers,
vermeldingen van Afbeeldingen, volgen elkander zo onmiddelijk, en dikwijls met zo
weinig uitgedrukte onderscheiding, dat men dikwijls wel op te letten hebbe om den
Schrijver te verstaan; schoon dit niet altoos het geval is, en men nu en dan met
vlugger vaart kan voortleezen. Over het geheel hebben wij het een lief Zakboekje
gevonden. Het is den Reizigeren een Gids, om op elke der beschreevene Plaatzen
te weeten, wat 'er zonderlingst en meest bezienswaardig is. Hier en daar komt 'er
een versken, meest uit oude Dichters, tusschenbeiden schieten.
Wil onze Leezer, behalven deeze aanduiding, welke wij, op een zo kort Werkje,
dat egter veel bevat, niet breeder verkiezen te maaken, een voorbeeld; hij vervoege
zich met den Schrijver na de Beverwijk. - ‘Van 't open stedeken, de Wijk, ten einde
van den schoonen geboogen weg, ook bij LUICIUS wel te onderscheiden van Wijk
aan Zee, even gelijk Noord- en Katwijk en de Egmonden van bijliggende Zeedorpen,
welks kerssen, aalbessen, peulen en azijn men kent, zijn veele bijzonderheden in
Batavia sacra te vinden. JUNIUS prees reeds de vermaaklijkheid der bijliggende
hoeven. Volgens WAGENAAR verbondt het zich eens met Amsterdam tegen Deventer.
't Geregtshof heeft 'er gezeten. Zie bij TIRION en bij OUDENHOVEN in zijn Heusden.
De Notaris en Historieschrijver BOR woonde 'er zoowel als te Haarlem en elders.
Dat dezelfde prenten in meer dan één boek niets nieuws is, kan bij hem, HOOFT, DE
GROOT en LE CLERCQ blijken. De groote tooren is verre te zien, gelijk die bij de oude
Kerk te
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Amsterdam 240 voeten hoog. Verschillende gezindheden waren 'er lang
vredelievend. Van den Bakker AUGUSTIJN leest men bij VAN BRACHT, en de plaats
van zijn uiterste wordt nog aan den houtweg aangeweezen. Geduurende de
Spaansche beroerte en Haarlems ramp, was de Wijk laatst door verbranding bij
haaren ondergang. Haare groote Kerk werd bij gedeelten herbouwd. Men leest
daarin:
Hier ligt in 't graf een jonge maagd,
Die levend ieder heeft behaagd,
Maar sints zij smaakte 't stervens lot
Behaagt zij niemand dan haar God.

't Kerkje der Doopsgezinden heeft aan de Breestraat en de Meir een toegang. Ten
raadhuize, waar men nog oude steenen ziet, bewaarde men blazoenen der
Rederijkeren. Een hunner, geen beminnaar van lange redenvoeringen, waarover
gij u BURNET in Zwitzerland te herinneren hebt, de Amsterdammer ROEMER VISSCHER,
schreef aan zijn vriend, kunsten stadgenoot HENRIK LAURENSZ SPIEGEL:
In de kerk soudt ghy al te langh zitten kycken,
Buyten op den dyk soudt ghy u zeer beslycken,
Gezont t' huys blyven can ick so qualyk doen als ghy;
Weet ghy nergens te gaan? so kom dan bij my.

Dien SPIEGEL kent gij uit zijn schrijven “luttel onderwinds maakt groote rust; winnen
is 't zoetst, en de waarheids winst de grootste.”
Die wyslyk ieder een kan laten soo wat wils,
Die houdt zich zelf gerust, en voorkomt veel geschils.

Daar en te Westzaan verkoos men het beeld der gerechtigheid niet blind. 'Er is,
gelijk te Delft, meer dan gewoone gelegenheid tot bezorging van krankzinnigen en
't geneezen van zenuwziekten, zoo op den Driesprong, met een grooten Engelschen
tuin, bij eene kerk der Roomschgezinden, niet weinig pronkende met een beeld der
Martelares sinte AGATHA, als op Graaswijk, aan den achter of konings weg, bij eene
kerk der Lutherschen, aan een zwaan, tot een windwijzer, wel kennelijk. Waskaarsen
vervingen het menschen offer. Zie de Duitschlandsche Oudheden. 't Klooster Sion
en een Doele werden lustplaatzen. Pompen en putten geeven 'er, gelijk elders,
frisch water. Beeken zijn 'er overdekt. Zaagt gij 'er het rieten kluisje niet? Een BLOYS
VAN TRESLONG, 's Brielenaars afstammeling, koos bij de Wijk zijn vast verblijf, sedert
hij den 11 van Wijnmaand 1797, dag waarop de Zeeslag van
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verjaarde, den arm verloor, hebbende op dien grand eene oude betrekking.
Gij kent zijne verdediging. Hij bewaart een beeld van SOCRATES, over wien gij
XENOPHON en BELISARIUS kunt hooren en Hollands Arcadia inzien. Wij kennen 'er
ook eene REINALDA, 's Frieschen Potestaats afkomelinge. Achter een bekend
veelmaal aangehaald handvest van Graaf JAN den Eersten des jaars 1298 onder
oude beschreevene gewoonten en keuren, vindt men voor aanplakking aan Stede
poorten. In de jaaren 1786 en 1787 was 'er een gezelschap voor “eendragt en
vrijheid.’ Te vooren en sedert leerde men 'er, dat de hut van den eersten Landbouwer
den tempel van den wijsten Koning niet te wijken hadt. Zie ook gezangen, te
Amsterdam bij GROENEWOUD in 't jaar 1790 uitgegeeven. Sedert werd alom, ook
onder den Landbouwer, verlichting verspreid, door de Maatschappij t.n.v. 't a. en 't
bewind zeer bevorderd en aangemoedigd. De Wijk-aan-zeeër Schilder RIJK MET DE
STELT, jong zijn been verbrand zijnde, van wien AMPZING spreekt, noemde zich rijk
en welgesteld.”
Welk eene grillige zamenvoeging en opeenstapeling van anders goede bouwstoffe!
roepen wij, onzes ondanks, uit.
De Schrijver onderrigt de Leezers, ‘dat men deeze Brieven niet schreef om
uitgegeeven te worden; men onderneemt het egter ze u aan te bieden.’
BOSSU

Legaat aan Helene, van haren Vader, G.F. Niemeijer. Uit het
Hoogduitsch. Met Platen. Te Amsterdam, bij J. Allart. 1806. In gr.
8vo. 327 Bl.
Alleenlijk woorden van eenen vriend zult gij vinden, welke alle bedoelen, om den
adeldom van uw hart te bevestigen, waartoe ik met zo veel moeite den kiem gelegd
heb, juist toen gij begont, in de groote werken der Schepping eenen God te vinden,
en het edelst gedeelte van uw Wezen, uwen Geest of uwe Ziel voor onstersselijk
te houden. - Denk niet, mijne HELENE! dat ik u de volgende lessen heb toegewijd,
omdat ik een wantrouwen stell' in de reinheid van uw hart, of omdat ik vreez', dat
gij de gesprekken, welke zo dikwerf onder ons voorvielen, in 't vervolg van tijd
vergeeten zult. Dan zoudt gij waarlijk zeer mistasten. Ik geef u dit geschenk daarom,
dewijl een' vaderlijke zorglijkheid omtrent uw toekomend geluk, mij aanspoorde, om
u hetzelve na te laaten, alzo ik liever al te zorglijk schijnen, dan na mijn' dood
aanleiding geeven wil tot de beschuldiging, dat ik een van mijne vaderlijke pligten
verzuimd heb. - Even zo als ik mij in de verkeering met u gedraagen heb, zult gij
mij in dit geschenk ook nog na mijnen dood vinden. Gij weet, beste Kind! dat ik uw
Leeraar nooit geweest ben met strengheid, met bedilzucht, of met geduurig te
berispen; maar alleen om u gelukkig te maaken. Nimmer heb ik iets van u ge-
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eischt, nimmer iets van u verzocht, waarbij ik niet de zwakke zijden van het
menschdom over het algemeen, en de vrouwelijke zwakheid in 't bijzonder, in
aanmerking heb genomen. Als Grijzaard heb ik mij naar u gevoegd met van het
ernstige tot het blijgeestige over te gaan. Gaarne heb ik u vergeeven, wanneer gij
eenen misslag begaan had, hartelijk heb ik mij verheugd, wanneer gij edel gehandeld
en blijken gegeeven had van eenen goeden inborst: kortom ik heb u altijd zo
behandeld, als betaamelijk was voor eenen Vader, die niets anders beöogde, dan
zijne Dochter zonder vooröordeelen op te voeden, en zo veel mogelijk haar geluk
te grondvesten. Ik kan u heilig verzekeren, dat het ook thans nog mijn oogmerk is,
om de wezenlijke geneugten des levens voor u belangrijker te maaken. Ik heb elken
regel met de pen doorgehaald, waarvan ik vreesde, dat dezelve meerder
zwaarmoedigheid, dan blijgeestigheid bij u zou veröorzaaken, enz.
Zie daar, Lezer! met des Schrijvers eigene woorden, het oogmerk en de strekking
van dit boek, waaraan wij gaarne het getuigenis geven dat het aan dit oogmerk
voldoet, en, van wegen deszelfs belangrijken en bruikbaren inhoud, een lees- en
handboek behoort te zijn van wel opgevoede Jonkvrouwen, voor welker behoefte
in toon en stijl vooral ook gezorgd is, en die, bij eenig gevoel van Godsdienst, dit
onderhoudend en hartelijk geschrift met genoegen en aandoening zullen lezen. Het
bevat tweeëntwintig afzonderlijke Hoofdstukken, of liever Vertoogen, waarvan elk
zeer nuttige lessen oplevert van heilzame levenswijsheid, en waarvan wij het
afschrijven der opschriften onnodig rekenen, alzo wij geheel het werk met al ons
hart aanprijzen, en liever eene enkele bladzijde, tot eene uitlokkende proeve voor
onze Lezeressen, willen naschrijven. Wij slaan juist, uit het negende Hoofdstuk,
(‘Zielerust, gegrond op godsdienstige denkbeelden.’) het volgende op:
‘Ik ken het hart en den Geest van de goede HELENE, met welke ik spreek. Ik ben
wel verzekerd, dat zij niet behoort onder de vrouwelijke schepselen, die uit een'
buitenspoorige neiging om verstandig te schijnen, met zekere Kamenier de belijdenis
afleggen: zo waarachtig als God leeft! ik ben een Godverzaakster! en dan vervolgens
uit waanwijsheid den zetel van haaren geest in het bloed meenen te vinden, die
door een' aderlaating afgetapt, en zo doende door de hand van den Heelmeester
het venster uitgetransporteerd kan worden. Ik heb derhalven niet noodig, diep
uitgedachte bewijzen voor de waarheden, welke ik thans verhandel, met moeite op
te zoeken. Waartoe zullen ook daar sluitredenen en bespiegelingen dienen, waar
het onbedorven gevoel, hetwelk de Schepper het menschelijke hart ingeboezemd
heeft, het beste bewijs oplevert? Zonder de minste twijffel zal ik dus onderstellen,
dat gij zo wel een' Voor-
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zienigheid des hemels, als een onsterffelijkheid uwer ziel gelooft, en mijne voorstelling
in een zeer natuurlijk beloop vervolgen.’
‘Is 't dan waar, dat onze Ziel onsterffelijk is, dan waakt ook ontegenzeggelijk een'
Voorzienigheid over ons leven. Wij kunnen daarvoor volstrekt geen beter bewijs
wenschen. In die geheimvolle uure, in welke het onbegrijpelijkste van alle wonderen,
de schepping van den mensch geschiedde, wierd de kiem gelegd tot een Wezen,
hetwelk zich onverdelgbaar door eeuwigheden heenen zoude ontwikkelen. Dit, dat
wij onsterffelijk, onnoemelijke tijden zullen voortleeven, is mij nooit als zulk een groot
wonder voorgekomen, dan dat wij wezenlijk bestaan en leeven. Het menschelijk
geslacht kan niet van eeuwigheid af bestaan hebben; het heeft zeer zeker een begin
genomen. Doch geen sterveling heeft dit begin gezien. Een ondoorzichtig, heilig
voorhangsel verbergt de uuren der schepping voor onze oogen. Deeze uuren waren
'er, maar hoe of wanneer? Zulks weet alleen Hij, die ons schiep, en tot zekere
eindens bestemde, welke even zo duister voor ons zijn, als onze eerste oorsprong
voor ons is. Beschouw uw geheel Wezen, mijn Kind! plaats' u voor den spiegel en
bezie uwe gestalte. Hou u scherp in 't oog. Zie hoe de spiegel een Wezen vertoont,
hetwelk geen spraak noodig heeft, om gekend en bewonderd te worden. Onderzoek
vervolgens de vermogens van uwen Geest, en de gevoelvolle kracht van uw hart;
onderzoek uw geheel Wezen met dien ernst, met die oplettendheid, welke de waarde
van uw Wezen verëischt, gewisselijk, gij zult over uzelven in verbaazing weggerukt
worden, en het onbegrijpelijk vinden, hoe het mogelijk was, een Wezen met zo
menigvuldig - samengestelde krachten en vermogens te vormen - hetzelve zodanig
te vormen, dat door onberekenbaare duizende van jaaren, millioenen afdrukselen
van hetzelve konden ontstaan, die even zo schoon, even zo volmaakt, en even zo
onsterffelijk zijn, als het eerste Oorsprongkelijke!’
Bij de ons overigens zeer aangename lezing van dit boek viel het ons wel eens
in, of niet Vader NIEMEIJER wat al te wijs was met zijne HELENE, en misschien blind
voor de gebreken van zijn Dochtertje. Men geeft eenen Vader, eenen ouden Vader,
hier gaarne wat toe; evenwel verwachtten wij, bij alle die hartelijke liefde en den
bescheidenen voegzamen toon, voor het lieve meisje toch minder menagement hoe moeten wij zeggen? minder overdrevene, al te schroomvallige, terughouding
van eenen Vader, dan van den beschaafden man, die aan een lief, maar hem toch
geheel vreemd, wel opgevoed meisje schrijft. Aan een' Vader is zeer veel geoorloofd
en kiesch, hetgeen een ander vermijden zou. Doch onze jonge Dames lezen dit
boek slechts als door eenen vreemden aan haar ge-
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richt, en dan zal dit haar niet hinderen. Het slot, ‘Vaar nu wel, en vergeet hem niet,
die u boven alles lief heeft, en die ook, na zijnen dood, u en uwe Kinderen als een
beschermëngel omzweeven en bewaaken zal,’ is dichterlijk; en wij twijfelen daarom
ook geenzins, of de waardige Vader heeft zijne Dochter de les, ‘Heb God boven
alles lief,’ al vroeg en aanhoudend ingescherpt, en zal haar ook in dezen met een
goed voorbeeld zijn voorgegaan.

Tafereelen der Menschelijke Hartstochten. Iste Deel. Te Amsterdam,
bij J. Allart. 1806. In gr. 8vo. 418 Bl.
Dit Werk wordt waarschijnlijk in vele Deelen voortgezet, en wij verlangen nog eenige
vervolgen te zien, alvorens wij over deszelts waarde stellige uitspraak doen. Men
leest vele Romans; vele voldoen niet aan de verwachting; een onbekende belooft
nu eene verzameling van de beste Werken van dien aard; tafereelen van het gevaar
en treurig gevolg van overdrevene hartstochten; tweestrijd tusschen liefde en pligt;
belangrijke huislijke tooneelen, met natuurlijke en gloeijende verwen getekend; en
dat alles met een zedelijk doel. Voor onze landgenoten, vooral echter aan
beminnelijke vrouwen en meisjes, wordt de verzameling, waarvan wij nu de eerste
proeve aankondigen, ingericht. De geschiedenis, in dit Deel begonnen, is, bedriegen
wij ons niet, een voortbrengsel van uitheemschen grond; zij zal in het begin van het
volgend Deel treurig eindigen, en dit einde zien wij met een nieuwsgierig verlangen
te gemoet, omdat ons aan het slot der geschiedenis de opgave van het zedelijk
doel van dit verhaal wordt toegezegd, hetwelk wij vooralsnog met geene zekerheid
kunnen gissen, en waarvan ons oordeel afhangt over de waarde van dit geschrift.
Dit Deel geeft ons eene Roman in Brieven, en tekent de ongelukkige gevolgen
der Jaloezie. Wij vonden intusschen eene onnatuurlijk overdrevene jaloezie, eene
dwaze aanhoudende verdenking, en wel zonder eenigen schijn, jegens het zagtste,
braafste, openhartigste en getrouwste meisje, en dat tegen den verstandigsten en
aandoenlijksten raad der waarschuwende vriendschap. En hetgeen ons nog het
meeste hindert, is, dat deze dolle ontembare jaloezie, die aanhoudend kwetst en
beledigt, het lieve meisje in het geheel niet tot inkeer brengt, hetwelk, door eene bij
uitstek dwaze liefde jegens den dolleman, maar doof blijft voor de verstandige
waarschuwingen der meest bezorgde tederheid; terwijl zij zich dood zal laten
martelen door den bespotlijksten dwingeland, die zich het allerdolste veroorlooft en
alle welvoeglijkheid met den voet trapt, hoewel hij op haar nog ter wereld geene
rechten heeft, voor-
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wendt haar hartelijk lief te hebben, maar haar intusschen recht hatelijk het leven
verbittert. Moet de zedeles zijn: ‘de liefde is blind, en stelt het meisje bloot voor
iedere zotheid’? Maar in zo verre, als deze geschiedenis dat opgeeft, is dit toch hier
te lande onwaarachtig. Wij houden ons verzekerd geen vaderlandsch meisje zou
zich ook maar half zo veel (wel te verstaan vóór het huwelijk) laten Judassen en
martelen; en ware er zodanig eene, zij verdiende, in plaats van beklag, spot en
verachting.
De Schrijver of Verzamelaar verontschuldigt, wel is waar, dit overdrevene; zijne
redenering komt hier op neer: ‘Geene hartstocht door de reden bestuurd, is
schadelijk, maar 't zijn alleen de uitersten, waartoe de mensch dezelve overdrijst,
welke schadelijke gevolgen hebben; wil men dus die nadeelige gevolgen schetsen,
zo moet men overdrijven.’ Maar, met respect gezegd, het zijn niet alleen de uitersten,
die nadeelig zijn; al het overdrevene heeft schadelijke gevolgen; en als men zo
onnatuurlijk ver overdrijft, verliest de waarschuwing indruk en kracht. In dit boek
vindt geen Jaloersche onder ons zijn beeld, en wordt er alzo niet door verbeterd.
Wij schorten dan ons oordeel op tot het volgend Deel, en willen de volgende, in ons
oog goede, aanmerking, over de hier bestredene zwakheid of ondeugd, voor onze
Lezers afschrijven, uit den 55sten Brief:
‘Er is eene jaloezie, welker uitsporigheid niets dan dwingelanden en slachtoffers
maakt. Zij verteert het hart van den ongelukkigen die er mede besmet is, wapent
zijne hand met den dolk, en baart niets dan misdaden; doch deze wrede hartstocht,
ontstaande uit hoogmoed en eigenbelang, kan slechts in eene snode ziel huisvesten,
en den man die zich hier door laat overheerschen, kan nooit iemand, wie het ook
zij, gelukkig maken: men moet de jeugd en onschuld van hem verwijderen, en haar
wapenen tegen den indruk, welken zulk een man op haar zou kunnen maken: ja 't
is in zulk een geval, dat de strenge wijsheid, waarmede de ouderen de tederste
wenschen der liefde te keer gaan, een heilige pligt wordt; waar door zij hunne
kinderen voor een zeker ongeluk behoeden.’
‘Doch de jaloezie heeft niet altoos zulke ongelukkige gevolgen. Er is eene jaloezie,
welke uit zedigheid en schroomvallige kieschheid ontstaat, en die, wel verre van
het beminde voorwerp als een dwingeland te behandelen, hetzelve integendeel
door zijn nederig wantrouwen vergoodt, en zich nooit deszelfs bezit waardig acht.
Deze soort van neiging schijnt mij veeleer eene zwakheid dan eene ondeugd te
zijn; schoon ik niet ontkenne, dat dezelve altoos strijdig is met het geluk eener tedere
ziel, vermids het diep treurig is, om ondanks zichzelven het voorwerp dat men
hartelijk be-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

542
mint ongelukkig te maken: terwijl men, door zich aan dezen hartstocht over te geven,
nooit een duurzaam geluk kan genieten.’
De briefschrijver gelooft, en wij met hem, dat men deze laatste soort van jaloezie
overwinnen kan.

Beknopte Handleiding tot de kennis van het Zonnestelsel,
benevens een Aanhangsel over de Verwisseling der Saisoenen,
de Schijngestalten der Maan en de Eclipsen; door Cornelis Cóvens.
Met Plaaten. Te Amsterdam, bij C. Cóvens. 1806. In kl. 8vo. 56 Bl.
Menigvuldig zijn de blijken van de Almagt en Grootheid des Scheppers op onzen
aardbol, doch nog ongelijk menigvuldiger zijn die blijken in de uitgestrektheid, die
aan alle zijden onzen aardbol omringt; dat dezelve niet worden opgemerkt en naar
den eisch bewonderd, ontstaat of uit onoplettendheid, of wel inzonderheid uit gebrek
aan gepaste aanleiding voor de Jeugd, om tot de kennis van eene der edelste en
ter verheerlijkinge van den grooten Formeerder aanspoorende weetenschap, de
Starrekunde, te worden opgeleid. Al lang stonden wij in het denkbeeld, en worden
er meer en meer in bevestigd, dat, zonder eenige kennis van de werken der natuure,
en van het wijze en grootheerlijke, in dezelve blijkbaar, nimmer het gemoed zich
zal verheffen tot die eerbiedige hulde, welke aan het Hoogste Weezen om zoo veele
redenen moet worden toegebragt, en tot welke wij in de gewijde Schriften zoo veele
opwekkingen ontmoeten. Welkom zijn daarom ons alle geschriften, welke daartoe
iets kunnen bijdraagen. De Heer CÓVENS ontvange ook deswegen onzen dank, in
naam van dezulken onder het leezende publiek, die in de kennis van de Werken
des Almagtigen eenig belang stellen. 's Mans voordragt, hoewel beknopt en niets
nieuws bevattende, verdient, egter, om haare zaakelijkheid en veelbevattenden
inhoud, opmerking. Hij toont, in de laatere ontdekkingen omtrent de Starrekunde
wel bedreven te zijn, en heeft aan zijn beknopt opstel die volledigheid gegeeven,
welke den eerstbeginnenden ter gepaste aanleidinge tot verdere vorderingen kan
dienen. Misschien was het niet onnut, dat dit Werkje in eenen vorm wierdt gegoten,
om te kunnen dienen ten gebruike op de zodanigen onzer gelukkig verbeterde
Schoolen, op welke, behalven het onderwijs in de meest noodige kundigheden, de
Jeugd, onder voorlichting van kundige Onderwijzers, tot hoogere Weetenschappen
wordt opgeleid. - Daar het Werk van den Heere CÓVENS voor een doorloopend berigt
onvatbaar is, moeten wij met deeze algemeene aanprijzende aankondiging ons
vergenoegen.
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Het Leven van Benjamin Franklin; een Leesboek voor Kinderen,
door W.G. Reddingius, Predikant te Dronrijp. Te Groningen, bij W.
Zuidema. In kl. 8vo. 77 Bl.
De Eerw. REDDINGIUS, een arbeidzaam man, ijverig voorstander der Maatschappije
Tot Nut van 't Algemeen, ook door andere schriften, ten nutte van Kinderen opzettelijk
vervaardigd, met lof bekend, vondt zich opgewekt, ten laatstgemelden oogmerke,
den beroemden Amerikaanschen, eerst Boekdrukker, naderhand Staatsdienaar,
FRANKLIN, in een beknopt tafereel te schetsen. Ten voegzaamen leiddraad daartoe
diende hem: Het Leven van BENJAMIN FRANKLIN, door hemzelven beschreeven. Uit
het verhaal, hier voorhanden, blijkt, dat FRANKLIN veel overeenkomst met onzen
MICHIEL ADRIAANSZOON DE RUITER hadt, in zoo verre zij, beiden van eene geringe
afkomste, door kunde, deugd en vlijt, eenen trap van aardsche grootheid beklommen,
die weinigen ten deel valt. Voor Jongelingen van meer dan gemeenen aanleg kan
dus, gelijk het voorbeeld onzes doorluchtigen Landgenoots, dat des Amerikaans
tot een spoorslag dienen, om, in de hoop op bevordering, de vermogens, met welke
zij zich begaafd gevoelen, te ontwikkelen en uit te breiden. De Eerw. REDDINGIUS
verzuimt niet, de schoone trekken in FRANKLIN's karakter zijne jeugdige Leezers te
doen opmerken, om daardoor een vuur van naijver in hunne ziel en hart te
ontsteeken. Het lust ons, hier plaats te geeven aan het zoo geestig als godvrugtig
Grafschrift, door den Heer FRANKLIN op hemzelven vervaardigd. Het is van deezen
inhoud:
Het ligchaam
van
den Boekdrukker BENJAMIN FRANKLIN
ligt hier, als de band van een oud boek,
wiens bladen verscheurd zijn,
en van zijn sieraad en verguldsel bevoofd,
tot voedsel voor de wormen;
doch het werk zelf zal niet verloren gaan:
want eens (zoo als hij geloofde) zal het weder verschijnen,
in een nieuwe
en schoonere uitgaaf,
door
den Autheur
overgezien en verbeterd.
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Gemakkelijk en Aangenaam Onderwijs in de Beginselen der
Fransche Taal. Zevende Druk. Aanmerkelijk verbeterd en veel
vermeerderd door J. van Bemmelen, Kostschoolhouder te Leijden.
Met twaalf Platen, of tweehonderd acht-en-tachtig Afbeeldingen.
Te Utrecht, bij G.T. van Paddenburg en Zoon. 1806. In kl. 8vo. 122
Bl.
De voorgaande uitgaven dezer Fransche Spraakkunst hebben wij niet bij de hand,
en bevinden ons alzoo niet in de gelegenheid, om, door vergelijking, wat in deeze
uitgave verbeterd of vermeerderd zij, op te maaken. De naam van den Heere VAN
BEMMELEN, wiens bedrevenheid en ijver omtrent het School-onderwijs genoeg bekend
is, zet aan deezen Zevenden Druk geen klein gezag bij. Daar de beoefening der
taalen in 't algemeen, en der Fransche in 't bijzonder, thans eene behoefte is
geworden, beschouwen wij het als een welkom geschenk voor onze Vaderlandsche
Jeugd, zo dikmaals haar een werkje, 't welk de dorre taalstudie kan verligten, of
dezulken onder haar, die eene hooger vlugt willen neemen, in hunne poogingen
kan schraagen, in handen wordt gegeeven. Het segnius irritant animos, &c. laat
zich ook op het hier afgegeeven groot getal van tweehonderd acht-en-tachtig
Afbeeldingen toepassen; men ontmoet er de meeste voorwerpen, die in het
dagelijksche leeven voorkomen. Boven elke afbeelding staat de Fransche
benaaming; als eene soort van Woordenboek mogen alzoo deeze prentverbeeldingen
worden aangemerkt.

Oefeningen voor de Jeugd, om het Fransch te leeren schrijven.
Uit het Hoogduitsch van Albert Christiaan Meineke, door J. van
Bemmelen, Kostschoolhouder te Leijden. Te Zutphen, bij H.C.A.
Thieme. 1807. In kl. 8vo. 165 Bl.
Dit Themaboekje, hetwelk te gelijk de eerste gronden der taal opgeeft, immers
herinnert, doet deszelfs vervaardiger eer aan; en ook in dit Hollandsch gewaad,
durven wij het, voor de Fransche Schooljeugd, met alle vrijmoedigheid aanprijzen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Proeve eener Verklaring van den eigenlijken zin der Profetische
Gezigten in de Openbaring van Joannes; door Jacobus Joannes
le roy, Predikant te Sprang. Te Haarlem, bij J.L. Augustini. 1806.
In gr. 8vo. 199 Bl. en XVI Voorberigt.
Geen Boek is er in den bundel, welken wij Christenen doorgaans het Nieuwe
Testament noemen, omtrent welks Schrijver men meer in het onzekere is, dan de
Openbaaring, die den naam van JOANNES draagt; geen Boek, welks Echtheid en
Godlijk gezag van oudsher sterker betwist is, en nog betwist wordt, ook door waarlijk
geleerde Mannen en oprechte Christenen; geen Boek, waaraan men veelvuldiger
en meer van elkander verschillende Uitleggingen heeft gegeven. De twee eerste
punten laat de Schrijver van het Werk, welks titel wij hebben opgegeven, geheel
onaangeroerd, en spreekt er niet meer van, dan of daaromtrent nooit eenig verschil
geweest, maar de Openbaaring ten allen tijde, door allen, als het echte Werk van
den Apostel JOANNES, ware erkend en aangenomen. Die punten kunnen wij,
derhalven, ook stilzwijgende voorbijgaan, en het derde komt hier alleen in aanmerking
Te beoordeelen of de Eerw. LE ROY den waaren zin der Openbaaringe hebbe
getroffen, erkent Rec. boven het bereik zijner kundigheden te zijn. De Echtheid des
Boeks ondersteld zijnde, blijft hem de inhoud nog zeer duister. Het Boek moet dan
voorspellingen behelzen van gebeurtenissen, die nog toekomende waren toen de
Schrijver zijn Werk opstelde. Zijn zij dit nu nog? of zijn die voorspellingen reeds
vervuld? Stelt men het laatste, dan moet men die vervulling kunnen aantoonen in
de Geschiedenissen der waereld. Men weer, dat verscheiden Geleerden getracht
hebben zulks te doen. Derzelven uitleggingen kunnen wij hier niet aanhaalen; maar
geene derzelve is ten minsten zo duidelijk of een-
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voudig, dat zij niet onderhevig zij aan groote, en, in het oog van den Recensent,
onoplosbaare zwaarigheden. - Maar zijn de voorspelde gebeurtenissen nog
toekomende, dan moet de voorspelling zelve natuurlijk haare duisterheid hebben,
welke eerst volkomen kan opgeklaard worden door de vervullinge. De aart toch der
Voorzeggingen is, dat zij wel de gemoederen opwekken tot de verwachting van
gewichtige voorvallen, maar veel overlaaten, hetgeen eerst door de uitkomst
volkomen kan opgehelderd worden. Voorbeelden hiervan vindt men in overvloed
in de Propheetische Boeken des O.V. Intusschen heeft men een ruim veld, waarin
de verbeelding wijd en breed kan gaan speelen. Zij blijft ook niet in gebreke van
zulks te doen, maar speelt ongelukkiglijk dikwijls blindemannetje, tast en grijpt, stoot
nu en en dan misschien op eenige waarheid, maar slaat meermaalen mis. Dit blijkt
uit zo menigvuldige uitleggingen, welke men aan dit zelfde Boek der Openbaaringe
in vroegeren en laateren tijd heeft gegeven. Veeler ongegrondheid heeft de
ondervinding reeds aangetoond, en of andere vaster staan, zal de tijd moeten leeren.
Tot de laatste behoort de Proeve, welke ons aanleiding geeft tot het maaken deezer
aanmerkingen. Zijner onkunde en kortzichtigheid bewust, zal Rec. zich wel wachten
van een beslissend oordeel te spreeken over derzelver waardije, en zich bepaalen
tot een bloot verslag van den hoofdzaakelijken inhoud. Ondertusschen moet hij den
Eerw. Schrijver het recht doen van te erkennen, dat dezelve zijne gedachten zeer
geleidelijk voordraagt, met eene duidelijkheid, welke men niet aantreft bij de meesten,
welken aan dit Boek hunnen tijd en vlijt besteed hebben. Voorzichtiglijk vermijdt hij
ook de klip, waarop zo veelen zijner voorgangeren schipbreuk hebben geleden, de
begeerte om te weeten de tijden en gelegenheden, welke de Vader in zijne eigene
macht gesteld heeft. Ook moeten wij des Schrijvers bescheidenheid prijzen, die zijn
Werkjen niet als eene volledige Verklaring, maar enkel als de Proeve eener
Verklaring wil beschouwd hebben (bl. 2.) - Doch laat ons tot het Stuk zelve overgaan.
Hij begint (bl. 1.) met de onderstelling, ‘dat de Lezer, eer hij deze verklaring inziet,
het voorberigt zal gelezen hebben, en zoo niet,’ zegt hij, ‘verzoek ik dit te voren nog
te doen, wijl ik zulks, tot
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beter verstand en beoordeeling van deze mijne verklaring, noodig keure.’ Dit
Voorbericht dan begint genoegzaam met den grondregel, ‘dat de Bijbel in alle
deszelfs boeken en gedeelten een waren letterlijken zin heeft, en daarom ook alles,
wat in denzelven voorkomt, ten volle eigenlijk moet verstaan worden, alleen zulke
gezegden en voorstellen uitgezonderd, welke klaarblijkelijk zinnebeeldig of
dichtkundig zijn.’ Volgens deeze grondstelling betuigt de Schrijver den Bijbel gelezen
te hebben. In het eerst vond hij vrij veel moeite in dezelve te bewaaren, vooral bij
het leezen van de Propheetien des O.T. ‘Doch ... ik bleef,’ zegt bij bl. IV, ‘mijne
grondstelling ook hier aankleven; en zij geleidde mij tot vele nieuwe en
hartverheffende inzigten .... Zeer vele nieuwe uitzigten in de toekomst werden mij
geopend, welke mijn hart met een reikhalzend verlangen naar de uitkomst vervulden
.... Deze uitzigten betroffen voornamelijk de oprigting van Christus heerlijk Koningrijk
op aarde ... de daarmede gepaard gaande wederinleiding van het Joodsche volk
in hun land, de herstelling van deszelfs Burgerstaat, en de wederoprigting van eenen
nieuwen, hoewel meer gezuiverden Tempel- en Offer-dienst; waaruit dan ook een
naauwkeuriger denkbeeld van Jezus laatste toekomst voortvloeide,’ enz. - Het
gevoelen van eene toekomende bekeering des Joodschen Volks niet alleen; welke
Apostel PAULUS duidelijk schijnt te voorspellen Rom. XI: 25-28; maar ook van deszelfs
herstelling in het Land hunner Vaderen, begint in onze dagen, naar het schijnt, vrij
grooten opgang te maaken; met hoeveel recht, behoeven wij hier niet te
onderzoeken. Liever vervolgen wij ons bericht. - Het Boek der Openbaaringe van
JOANNES volgens de bovengemelde grondstelling leezende, ‘bemerkte ik al ras,’
zegt de Schrijver bl. IX, ‘dat dit boek, althans naar deszelfs letterlijken en eigenlijken
zin, geene zoodanige reeks van gebeurtenissen, waarvan nu reeds de meesten
zouden voorbij zijn,’ gelijk de meeste uitleggers denken, ‘kon bevatten, maar
noodzakelijk, van het begin tot het einde, eene schakel van gebeurtenissen
voorstelde, welke, zoo niet allen, althans bijkans allen nog toekomstig zijn; want
niet alleen in het midden of op het einde, maar reeds, in het begin dier gezigten,
vond ik zulke dingen voorspeld, welke, eigenlijk opgevat, tot hiertoe, nog
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nooit gebeurd zijn.’ Vervolgens worden, van bl. X tot XIII, twee tegenbedenkingen
aangevoerd en beantwoord. Het slot van het laatste antwoord geeft vrij veel inziens
in des Schrijvers hoofdstelling. Wij zullen het daarom overneemen: ‘Ik hoop,’ zegt
hij, ‘in de verklaring zelve .... te toonen, dat de gebeurtenissen, door de zeven
bazuinen afgebeeld [Hoofdst. VIII-XI] niet dezelfde tijdperken als die, onder de zeven
zegelen vertoond, [Hoofdst. VI en VII] betreffen, en dus niet gelijktijdig met dezelve
voortloopen, maar alle te zamen den inhoud van het zevende zegel uitmaken, met
hetzelve in een onmiddellijk verband staan, en dus op de zes eerste zegelen volgen.’
Langen tijd bleef, ondertusschen, het hoofdoogpunt, waaruit alles moest beschouwd
worden, voor den Schrijver moeielijk te vinden, tot dat hij, na jaaren onderzoeks,
‘eindelijk ten volle bemerkte,’ wij gebruiken wederom zijne eigene woorden bl. XIV,
‘dat, in dit boek, naar deszelfs eigenlijken zin verstaan, die reeks van gebeurtenissen
werd afgeschilderd, welke kort voor de laatste komst van onzen Heer en Zaligmaker
zullen voorvallen, dezelve voorbereiden en verzellen, en dat dan nog daarenboven,
in een afzonderlijk gedeelte, de voornaamste dier gebeurtenissen, namelijk de
woedende en duivelsche strijd van den laatsten en grootsten vijand van God en
Christus, zijne overwinning door Christus, en de daarop volgende oprigting van
Christus heerlijk Koningrijk, eerst voor, vervolgens na de algemeene opstanding,
op eene meer uitvoerige wijze, beschreven werd; en zoo kwam hieruit die verklaring
dezer gezigten voort, welke ik hier den Lezer aanbiede.’
Op deezen voet, en volgens deeze beginselen, is dan deeze Proeve ingericht.
Onze Leezers zullen niet verwachten, dat wij den Schrijver door het geheele Werk
zullen volgen, of een aaneengeschakeld bericht van den inhoud geeven. Alleenlijk
willen wij nog iets zeggen van eene soort van Inleiding, welke op het Voorbericht
volgt, en dan, indien onze ruimte het toelaat, een enkel staaltjen bijbrengen van des
Schrijvers verklaaringe. In die Inleiding wederlegt de Eerw. LE ROY, bl. 6-9, het
gevoelen, dat de Historie van het Boek met zeven zegelen met Hoofdst. VIII:1 een
einde neemt, en de zeven bazuinen een afzonderlijk gezicht uitmaaken.
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Hiervan hebben wij reeds iets gezegd. Ook verwerpt hij de stelling, dat tot den inhoud
van het verzegeld boek zouden behooren ‘alle de Profetische gezigten tot aan het
einde der Openbaring, en alle te zamen slechts eene onafgebrokene reeks van
gebeurtenissen uitmaken,’ bl. 5. Hij geeft zijne redenen op, en besluit bl. 10, ‘dat
met het einde van het XIde Hoofdstuk ook de achtervolgende reeks van gezigten,
welke den inhoud van het verzegeld boek ... aan Joannes vertoonen, is afgeloopen,
en ... met het XIIde Hoofdstuk gezigten volgen, welke tot die volgreeks niet meer
onmiddellijk behooren.’ Die laater beschreven gezigten hebben wel alle betrekking
tot elkander, maar echter ‘meer het voorkomen van losse en op zich zelven staande
stukken, die, ieder, voor zich, een geheel uitmaken, en zoo in eenen bundel zijn te
zamen gevoegd, dan dat zij zouden schijnen eene onafgebroken volgreeks met
elkanderen, veelmin dus met de vorigen uit te maken.’
Lang hebben wij te vergeefs gezocht naar een staaltjen om onzen Leezeren aan
te bieden. Alles, wat ons anders daartoe geschikt voorkwam, was, zelfs met alle
mogelijke verkorting, voor ons bestek te uitvoerig. Eindelijk bepaalden wij ons tot
een gedeelte van des Schrijvers aanmerkingen over het gezicht der twee Beesten,
waarvan OPENB. XIII wordt gesproken. Na eenige korte bedenkingen, dat het eerste
deezer Beesten eenen machtigen, woesten, trotzen en wreeden Vorst aanduidt,
het tweede meer bijzonder eenen valschen Messias, of den eigenlijken Antichrist,
vervolgt de Heer LE ROY, bl. 80. ‘Deze beide Tegenstanders ... zullen elkanderen
... tot hunne verderselijke oogmerken ondersteunen, alzoo dat de eerste als een
wereldlijk Oppervorst, door kracht en geweld, de zaak van God en Christus zal
bestrijden, en zich als God laaten aanbidden, terwijl de laatste meer door verleidelijke
leeringen en schijnbare wonderteekenen de heerschappij en Goddelijke vereering
van den eersten zal bevorderen, enz.
Voorts zal deze laatste Tegenstander, volgens vers 16 en 17, ook eene valsche
gemeente van aanbidders van den eersten ... Tegenstander Gods verzamelen, en
die door een bijzonder merkteken onderscheiden, enz.
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Doch opdat niemand zich mogt laten misleiden, wordt hier reeds vers 18 dit
merkteeken opgegeven, namelijk het getal zes handerd zes en zestig, hetwelk het
(*)
getal des naams des Beestes genoemd wordt, dat is, volgens de oudste en
eenvoudigste verklaring, een getal, hetwelk door de letteren van den naam des
eersten Tegenstanders, als getalletters aangemerkt, en bij een gerekend zijnde, zal
worden uitgemaakt,’ enz.
Men weet, welke moeite veelen zich hebben gegeven, om dit getal in deezen of
geenen naam, en langs deezen weg den Antichrist uit te vinden (van den haatelijken
schimp van twistende partijen onder de Godgeleerden wil Rec. niet spreeken). De
Heer LE ROY onderscheidt zich hier van veelen door eene voorzichtige
bescheidenheid. Met hetgeen hij over dit onderwerp zegt, zullen wij ons bericht
eindigen.
‘Doch om nu voor te komen alle vruchtelooze moeite, welke men misschien zou
willen doen, om nu reeds dezen naam uit te vinden, bedenke men, dat dit van voren
niet geschieden kan, want schoon men al alle mogelijke namen bedacht, welker
letteren dit getal 666 uitmaken, men zou nog niet weten, welke dezer namen de
bedoelde ware. - Dit is ook nog niet noodig. - Zoodra deze vijand van God zal daar
zijn, zal men ook zijnen naam te weten komen, en men zal dan van zelve zien, dat
de letters van dien naam zamen opgerekend, dit getal 666 uitmaken, en dit zal dan,
met de overige omstandigheden, vergeleken en zamengevoegd, een onfeilbaar
teeken zijn, waaraan men hem zal kennen,’ enz.

Pro Evangelii Ioannei
ΘΕΝΤΙ ι. Dissertatio Critico-Theologica.
Auctor G.H. van Griethvysen, Isselstiniensis. Hardervici, typis E.
Tyhoff. 1807. 8vo. pp. 166.
In dit Akademisch Strijdschrift, onder voorzitting van den Hoogleeraar CLARISSE,
aan de Geldersche Hoogeschool openlijk verdedigd, ontvangen wij eene lofwaardige
proeve van den ijver, waarmede ook deze Vaderlandsche Geleerde zich, in navolging
van andere Hoogleeraars in de Godgeleerdheid, op onderscheidene

(*)

[OPENB. XV:2.]
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Hollandsche Universiteiten, toelegt, om regtschapene en in de Bijbelverklaring
welgeoefende Godsdienstleeraars aan de Nederlandsche Kerk te leveren.
De bekentenis van den Steller, dat hem de bronnen, waaruit hij geschept heeft,
door zijnen Leermeester zijn aan de hand gegeven, en dat hij zich, in het
vervaardigen van het geheele stuk, van diens raad en hulp aanhoudend heeft
bediend, was voor ons, bij het verder doorleezen dezer Verhandeling, des te
aangenaamer, naar mate wij anders ongunstiger zouden hebben moeten oordeelen
over de richting zijner werkzaamheden en letterkennis. Wij althans zouden toch den
jongen beoefenaar der Godgeleerdheid, aan eene Hoogeschool, niet gaarne den
raad geven, om van het lezen der meeste, in deze Verhandeling telkens aangehaalde
Schrijvers zijn voornaam hoofdwerk te maken, 't geen men van hem, zonder de
gezegde inlichting, zou moeten vooronderstellen. Van eenen Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid, die, met al hetgene tot den geheelen omvang der Godgeleerde
Wetenschappen behoort, dient bekend te zijn, mag men billijk verwachten, dat hij
steeds lette op alle, van tijd tot tijd gemaakte voortgangen en verbeteringen, in elk
bijzonder vak, en niet onkundig blijve van alles, wat, zoo buiten als binnen de grenzen
van 't land, welk hij bewoont, daaromtrent wordt in 't werk gesteld. En 't is deswegens
den Heer CLARISSE niet ten kwade te duiden, dat hij zich ook steeds met zulke
schriften bekend maakt, waaruit anders niet veel wijsheid te halen is, en die veeleer
de strekking hebben, om 't nuttig gebruik der gewijde Schriften, voor het verstand
en hart, geheel weg te nemen, dan om dit te bevorderen. Deze vooronderstellen
wij dan, dat den aankomenden Godgeleerden, zonder benadeeling van zijne
hoofdstudie, het een en ander uit den voorraad zijner wijduitgestrekte lecture, ook
in nieuwe, meestal Hoogduitsche schriften, heeft medegedeeld, waaruit zoodanig
verdedigschrift, door eigen arbeid, met hulp van den Leermeester, kon worden
zamengebragt: 't geen de Heer VAN GRIETHUYSEN ook loffelijk volvoerd heeft.
Zeer moeielijk was de opgegevene taak niet, als bestaande in de wederlegging
van los opgevatte gevoelens, die wel, met eenige vertooning van geleerdheid en
schranderheid, ter bane gebragt zijn, maar in de daad, met geene waarschijnelijke
gronden, kunnen voorgestaan worden, en die, in Duitschland zelf, daar men ze,
nevens zoo
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vele andere paradoxen, met veel ophef had geöpperd, weldra gegronde tegenspraak
gevonden hebben. Daar 't evenwel reeds verdienste genoeg is voor een
eerstbeginnenden Schrijver, 't geen, in vele schriften, vóór en tegen zeker gevoelen
is te berde gebragt, in geregelde orde voor te dragen, en met welwikkend oordeel
het beste te kiezen, kan men VAN GRIETHUYSEN geenzins den lof weigeren, van zich,
ten dien aanzien, door dezen arbeid niet ongunstig bekend gemaakt te hebben; en
dat wel te meer, daar hij niet alleen doorgaans, in het voordragen van 't geen anderen
vóór hem gedaan hebben, wel geslaagd is, maar ook nog al deze en gene goede
aanmerkingen heeft in 't midden gebragt, welke men bij anderen, die over 't zelfde
onderwerp regtstreeks gehandeld hebben, te vergeefs zal zoeken.
Vooraf gaan eenige Aanmerkingen, over de groote waarde en voortreffelijkheid
van het Euangelie van Johannes, zoo uit hoofde van de getrouwheid en
naauwkeurigheid der door hem gegevene berichten, als wegens deszelfs
eenvoudigen en innemenden schrijfstijl. Daarop volgt een historisch verslag van
oude en nieuwe gevoelens over dit geschrift, voorheen vrij algemeen voor een
onbetwistbaar gedenkstuk van den Apostel Johannes erkend, en alleen door
weinigen, wien de inhoud tegenstond, in vroegere eeuwen, zonder een eenigen
genoegzaamen grond, verworpen, doch in onzen tijd, op onderscheidene wijzen,
voor onecht verklaard, en opzettelijk bestreden door E. EVANSON, J.C.R. ECKERMAN,
een ongenoemden, en G.K. HORST, wier stoute magtspreuken hier en daar vrij wat
(*)
bijval gevonden hebben .
Tegen de genoemde Schrijvers is de Verhandeling ingericht, niet zoo zeer om
de geloofwaardigheid en het goddelijk gezag van het Euangelie van Johannes te
verdedigen, als wel, om de echtheid van dit geschrift te handhaven. Eerst worden
de onderscheidene gissingen der gemelde Schrijvers, over den oorsprong van dit,
zoo zij meenen, ondergeschoven stuk, met bedachtzaame

(*)

Dat de Kielsche Hoogleeraar ECKERMAN, in latere schriften, en wel bijzonder in zijne Erkiarung
aller dunkeln stellen des Neuen Testaments, erster und zweijter band, de echtheid der vier
Euangelien, ook met name van dat van Johannes, heeft erkend, schijnt den Steller niet bekend
geweest te zijn.
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scherpzinnigheid, ter toetse gebragt, en, op goede gronden, bewezen, dat het
geenzins uit verschillende stukken en brokken van onderscheidene Schrijveren van
strijdigen inhoud is zamengeflanst, dat het niet eerst in de tweede eeuw, maar in
den leeftijd van Johannes opgesteld is, dat de Schrijver noch voor een aanhanger
der Platonische Wijsbegeerte, noch voor eenen Alexandrijner kan gehouden worden,
en dat de aangenomen vooronderstellingen, om te verklaren, hoe dit onecht stuk
in den rang der Kanonische Schriften gekomen zij, even zeer van allen grond ontbloot
zijn. - Daarna worden alle bedenkingen, die tegen de echtheid van dit Bijbelschrift
zijn voortgebragt, onderscheidentlijk in overweging genomen; en wel eerst dezulken,
waarmede men tracht te bewijzen, dat hetzelve van geen Apostel kan vervaardigd
zijn, en dan ook nog anderen, die men voorgeeft dat het voor uitgemaakt moeten
doen houden, dat Johannes er althans de Schrijver niet van kan geweest zijn. Men
beweert, dat de Apostelen geene geschriften hebben willen nalaten, dat zij er ook
niet toe in staat geweest zijn, en dat in dit Euangelie dingen voorkomen, die geen
Apostel heeft kunnen schrijven. Met dezelfde stoutheid houdt men staande, dat
Johannes vóór de vervaardiging van dit geschrift reeds zal gestorven zijn, dat hij,
hebbende willen schrijven, dit veel vroeger zou gedaan hebben, dat hij ook niet zoo
veel Grieksch verstaan heeft, om dus te kunnen schrijven, dat de Grieksche stijl en
geheele schrijfwijze van Johannes in zijne Openbaring te veel verschilt van den
schrijfstijl in het Euangelie, om beiden aan denzelfden Schrijver toe te kennen. Alle
deze bedenkingen worden, door gepaste, doorgaans wel doordachte antwoorden,
uit den weg geruimd. Niet minder overtuigend worden eindelijk de bekende
geschiedkundige bewijzen, die voor de echtheid van dit Apostolisch schrift niet
minder sterk, dan voor eenig ander overblijfsel der oudheid, pleiten, tegen de weinig
beduidende tegenbedenkingen der gemelde Schrijvers, staande gehouden.
Wij wenschen hartelijk, dat deze geleerde Verhandeling vooral dezulken, die zich,
door halsstarrige twijfelzucht, tot ontkenning van de zekerste daadzaken hebben
laten vervoeren, moge in handen komen, en ook anderen, die al ligt gevaar loopen,
om door derzelver
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bedriegelijke voorgevens op het dwaalspoor te geraken, eenmaal de oogen mogen
opengaan, om zich, door grondig onderzoek, tegen dat allerschadelijkst soort van
ligtzinnigheid, dat de meest ontwijfelbare gronden van het Christelijk geloof los en
wankel maakt, te wapenen en te sterken.
Niet alles, evenwel, wat VAN GRIETHUYSEN voor zijne zaak bijbrengt, is even richtig
en bondig; maar over 't geheel heeft hij dezelve wel bepleit. Over taal en stijl willen
wij geene aanmerkingen maken. De jeugdige Schrijver zal zich, vertrouwen wij,
mettertijd de taal der geleerden meer eigen maken, en dan ook, zoo wel op kortheid
en juistheid, als duidelijkheid en fraaiheid der uitdrukking, nog wat meer toeleggen:
waartoe wij hem eene gezette beoefening van de schriften der Ouden aanbevelen.
Er straalt, in deze Akademische Verhandeling, te veel door van den goeden aanleg
van deszelfs lofwaardigen opsteller om geleerde Schriftverklaarders eenmaal op
zijde te komen, dat wij niet gaarne zijnen voorbeeldigen ijver, op alle wijzen, zouden
aangemoedigd zien, en allezins verlangen, dat hem dan ook niets moge ontbreken,
om zoodanig edel doel te bereiken.

Lud. Casp. Valckenaer I Diatribe de Aristobulo Judaeo; Philosopho
Peripatetico Alexandrino. Lugd. Bat. apud S. & J. Luchtmans. 1806.
to
4 . pp. 154.
Een uitmuntend gedenkstuk van twee uitmuntende mannen, waarmede wij de
geleerde wereld geluk wenschen. De wijdberoemde VALCKENAER een verbazenden
schat van schriften nagelaten hebbende, die onder deszelfs eenigen Zoon, J.
VALCKENAER, en Schoonzoon E. LUZAC berusten, waren eenigen derzelven, of geheel
of ten deele, afgewerkt en alzoo voor de drukpers geschikt, aan deszelfs
voortreffelijken Opvolger J. LUZAC ter hand gesteld, om in het licht gegeven te
(*)
worden . Onder deze was, behalven de reeds voor

(*)

De Utrechtsche Hoogleeraar C. SAXE had zich vergist, toen hij in zijn Onomasticum schreef,
dat de Hoogleeraar LUZAC, na het overlijden van VALCKENAER, erfgenaam of bezitter was
geworden van alle diens nagelatene geleerde schriften.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

555
zeven jaren uitgegevene Fragmenta Callimachea, deze geleerde Verhandeling over
den Peripatetischen Jood Aristobulus, die de Hoogleeraar LUZAC nog kort voor zijnen
noodlottigen dood, op den verschrikkelijken twaalfden van Louwmaand laatstleden
voorgevallen, heeft kunnen laten in het licht verschijnen, met bijvoeging van eene
gewigtige bijdrage, betreffende onder anderen ook 't zelfde onderwerp. Zij bestaat
in eene Voorlezing van den beroemden P. WESSELING, door den Hoogleeraar TYDEMAN
aan den Uitgever medegedeeld, waarin 't zelfde gevoelen omtrent Aristobulus, dat
VALCKENAER in zijne Verhandeling breedvoerig bepleit, op soortgelijke wijze beweerd
wordt. Vooraf gaat eene lezenswaardige Opdracht van deze nalatenschap van
VALCKENAER aan den roemvollen Curator der Koninklijke Universiteit, JERONIMO DE
BOSCH, en den doorkundigen E.H. VAN ELDIK, eenen van de weinige overgeblevene
echte voedsterlingen der Valckenaeriaansche School.
Met de hem eigene allesomvattende Grieksche geleerdheid en buitengemeene
scherpzinnigheid heeft de groote VALCKENAER, in deze overschoone Verhandeling
over Aristobulus, alles bijeenverzameld, wat hem dienstig scheen, om dien geleerden
Alexandrijnschen Jood te doen voorkomen, als schandelijken verdichter van vele,
op naam van Linus, Homerus, Hesiodus, Euripides en andere oude Grieksche
Dichters, bij verscheidene Grieksche Kerkvaders, aangehaalde stukken en brokken
uit derzelver, zoo men meende, geheel of ten deele verlorene schriften. De vroome
Kerkvaders zullen zich door dit gepleegd bedrog, waarvan hij niemand hunner wil
verdacht gehouden hebben, uit lichtgeloovigheid hebben laten misleiden; Clemens
de Alexandrijner zelf, de geleerdste van allen, had zich dien trek laten spelen, en
door hem zijn ook de beroemdste Geleerden van latere tijden, een BENTLEY zelfs
niet uitgezonderd, op 't dwaalspoor geraakt. 't Fijn gevoel van VALCKENAER en diens
grondige kennis der tale heeft hem 't waare van het vaische, met snedig oordeel,
doen onderkennen. Ook meent hij 't eigenlijk doel van dit soort van verdichting
ontdekt te hebben. De schrandere Jood zal zich, ter meerdere bevestiging van de
voortreffelijkheid der Mosaische Wet, over welke hij een geleerden Commentarius
heeft nagelaten, van dit kunstje bediend heb-
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ben, door namelijk aldus aan te toonen, dat ook het beste, dat de meest geroemde
Heidensche Schrijvers hebben, uit den geest der Mosaische Wetten is overgenomen.
't Zij voor ons Maandwerk genoeg, door deze korte opgave van den hoofdinhoud
der aangekondigde Verhandeling, alle liefhebbers der oude geleerdheid oplettend
gemaakt te hebben op dit keurig Lettergeschenk, dat den langverkregen roem van
eenen Vaderlandschen Geleerden van den eersten rang zal helpen vereeuwigen.

De Christelijke Menschenvriend in Verhalen voor Burgers en
Boeren, door Dr. Johann Heinrich Jung, genaamd Stilling, Hofraad
van den Markgraaf van Baden, te Heidelberg. Uit het Hoogduitsch.
Iste Stuk. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1806. In 8vo. 152 Bl.
De Maatschappij ter verspreiding van stichtelijke geschriften, in Engeland gevestigd,
ziet, naar den aard der Christelijke liefde, zodanige weldadige inrichtingen gaarne
ook elders tot stand gebragt; derzelver Bestuurders hadden ook JUNG aangezocht,
toen nog Hoogleeraar te Marburg. Dan het ontbrak in die streken van Duitschland
aan de daartoe benodigde gelden; dit gebrek kwam Engeland te hulp; men zond
den Schrijver zekere som, tot aankoop van stichtelijke boeken, om dezelve geheel
om niet, of althans voor zeer weinig golds, aan onvermogende burgers en boeren
uit te reiken. In de daad eene edele Christelijke poging ter bevordering van waarheid,
deugd en gelak! Prof. JUNG nam zelve de pen op, en leverde al spoedig dit eerste
Stukje van den Christelijken Menschenvriend; de ons onbekende Vertaler bragt
hetzelve over, met het zelfde oogmerk, op onzen Vaderlandschen grond, en zal
ons, bij eene genoegzame aanmoediging, ook de volgende leveren; hetgeen wij
niet afkeuren, onder voorwaarde, echter, dat dezelve dan, meer nog dan het
tegenwoordige, berekend zijn voor onze behoeften, en de Vertaler zorgvuldiger het
bijzonder taaleigen der Duitschers vermijden zal, waardoor dit eerste Stukje op meer
dan eene plaats wordt ontsierd; hetgeen wij menen dat geschieden kan behoudens
den naïven stijl en schrijftrant van JUNG, waaraan wij voor het overige ook in dit
Geschrift deze
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en gene andere sierlijkheid van taal en uitdrukking, zouder dat dit ons eenigzins
hindert, wel gaarne opgeofferd zien.
Wat nu het Stukje zelve betreft, in de daad het is in den volkstrant en recht voor
het volk geschreven, met dat zelfde warme, godsdienstige gevoel, dat in ieder
Geschrift van STILLING zo beminnelijk uitkomt, zich als van zelve mededeelt, en alles,
wat van dezen Schrijver komt, met genoegen lezen en herlezen doet, al is 't dan
ook dat men somtijds zeer veel van den Schrijver verschilt, en overigens niet veel
aantreft, dan hetgeen men ook elders, en dikwijls beter, gelezen heeft. De sterke,
edele geestdrift van JUNG, voor het Christendom en het zedelijk goede, moet zelfs
den ligtzinnigen, en van dien Godsdienst anders afkerigen mensch, medeslepen,
Deugd en Christendom doen bewonderen, en, immers voor eenige oogenblikken,
het hart daartoe neigen; terwijl de vereerer van het zedelijk goede, en de vriend van
echte Christelijke beginselen, overal in den Schrijver zijnen waardigen broeder vindt,
al is die hem dan ook hier of daar een waarschuwend voorbeeld, hoe gemaklijk men
op een bijpad komt, en al moet men hem over het geheel een weinig meer
verdraagzaamheid toewenschen.
Wij zien hier in deze geschiedenis, hoe de onnoemlijke, maar door onrecht
verkregene schatten, van eenen godvergeten deugniet, bij deszelfs dood, in waardige
Christelijke handen komen, en eeniglijk besteed worden tot werken van Christelijke
weldadigheid, die vruchtbaar zijn in de gezegendste gevolgen; en vooral ook besteed
werden tot het herstellen van ongelijk en de door den overledenen gepleegde
onrechtvaardigheid. Werkdadige deugd, het herstellen van ieder bedreven kwaad,
het volstrekt noodzakelijke daarvan, zodat zonder dit iedere hoop, op toekomende
zaligheid door ons Christendom, ijdel en ongegrond is, wordt den burger en boer
en iederen lezer door dit boekje ingescherpt; en hartelijk wenschen wij, dat het deze
allen roeren, en van deze echte Euangelische waarheid op het krachtigst overtuigen
zal. Wij vereeren iedere poging tot het verspreiden van zodanige Christelijke
beginselen: ‘Troost u vooral toch niet daarmede, dat Christus voor de zondaren
gestorven is, en dat Hij ook uwe zonden door zijn lijden en sterven hebbe uitgedelgd.
Ja, Hij heeft
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ook uwe zonden door zijn lijden en sterven uitgedelgd, maar dan eerst wanneer
dezelve u van harte leed zijn en gij u bekeert. Nu kan men immers onmogelijk
zeggen, dat men over bedrog of diefstal leedwezen heeft, of dat men zich bekeerd
heeft, wanneer men nog steeds in bedrog en diefstal volhardt, en datgene blijft
behouden, hetwelk men op zulk eene onrechtvaardige wijze verkregen heeft.’ enz.
Eene andere stelling, intusschen, die in dit boekje de schering en inslag is, zo als
men zegt, is voorzeker aan meerder twijfel onderworpen, blijkens den Vertaler, die
dezelve een vreemd en ongegrond begrip noemt, en zijne pogingen aanwendt om
die te wederleggen. Deze aantekeningen had de Vertaler kunnen terughouden, zo
hij, hetgeen zeker eenige moeite had gekost, geheel de paradoxe uit het opstel had
uitgeligt, hetwelk geschieden kon zonder de geschiedenis te verlammen; en in de
daad dan had de onbetwiste zedeles krachtiger gewerkt op het hart, naar ons gevoel
althans, daar wij nu vrezen, dat dezelve bij velen, met hetgeen de Vertaler vreemd
en ongegrond vindt, wordt uitgemonsterd. Deze stelling is, dat men op zodanig eene
wijze een zondenuitdelger, ook voor anderen, reeds overledenen en aanvanglijk
verdoemden, worden kan, omdat dan alle die zuchten, alle die klagten, al dat geschrei
tot God, om wraak over hen, ophoudt. Grotendeels, intusschen, neemt de Schrijver
zelve dit zijn gevoelen aan het slot terug, als bij zegt: Ik denk echter niet, dat u hierbij
deze gedachte zal invallen, - nu welaan dan! laat ons ook zo zondigen, opdat daarna
ook zulk een zegen daaruit konne worden voortgebracht! - God beware u! dat zou
schriklijk zijn: en de zondaar is en blijft verdoemd, en wordt naar evenredigheid
zijner zonden gestraft, indien hij niet bij zijn leven nog zoveel weer goedgemaakt
heeft, als hij kan, en zich bekeert. Wat naderhand anderen voor hem goedmaken,
dat kan misschien zijne verdoemenis eenigzins verligten, maar met geene
mogelijkheid hem zalig maken. Men moet geen kwaad doen opdat er goed uit
voortkome. Wanneer echter het kwaad geschied is, dan is het iets Goddelijks, aan
deszelfs gevolgen eene wending ten beste te geven. Door deze zijne stelling,
intusschen, die overal uitkomt in dit Geschrift, dit voelden wij al aanstonds, wil de
Schrijver het leerstellig begrip der verzoening met God door Jesus Christus
ophelderen; dan de zo straks aangebaalde
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waarschuwing aan het slot van zijn boekje moet daarbij dan ook toch worden
toegepast, en verzwakt in ons oog de kracht van het bewijs, dat men in die
opheldering vinden mogt, aanmerkelijk; ofschoon Prof. JUNG dit zelve niet schijnt te
voelen, daar hij terstond daarop laat volgen: ‘Had Fifferling,’ (dit was de naam van
den overledenen booswicht) ‘door zulke schreeuwende onrechtvaardigheden, zulke
grote sommen niet op een gestapeld, zo zouden alle die heerlijke inrichtingen niet
ondernomen zijn. Even zo als het hier in 't kleine is, is het ook met de zonden der
gehele Wereld in 't grote. Christus regeert door zijn Woord en Geest zo Goddelijk
wijs, dat eindelijk al de gevolgen der zonden in enkel zegen veranderd worden, en
de in Adam gevallene Menschheid door Christus eindelijk gelukkiger, veel heerlijker
en zaliger wordt, dan wanneer zij niet gevallen was.’
Dat men alle dingen beproeve en het goede behoude! Het is er ook zeer ver van
daan, dat wij iemand zijn gevoelen zouden betwisten, of het geloof aan Gods
vergevende genade door Jesus Christus ook maar eenigzins willen verzwakken:
ook wij houden dit geloossartikel belangrijk; en daarom trekt alles, wat wij daaromtrent
vinden, altijd onze bijzondere opmerking. In zeker gesprek, intusschen, met eenen
Geestelijken, die het met 't gezond verstand niet rijmen kon: dat God de zonden
niet anders zou kunnen vergeven, dan wanneer een hoogst onschuldig mensch
den smertelijksten dood daar voor leed: dat God dan dezen dood zoude willen
aanzien, als of de zondaar dien zelve had doorgestaan: vinden wij, ter wegneming
van dit bezwaar, nog deze gelijkenis: Gesteld eene moeder hadde een kind, 't welk
nog aan de borst lag, maar dit kind wordt zeer ellendig, en ongeneeshaar ziek. De
Moeder meent van hartzeer te moeten omkomen: echter geen Dokter kan het kind
op eene andere wijze helpen, dan alleen door eene zeer smertelijke kunstbewerking,
die de Moeder zelve aan haar eigen lichaam ondergaan moet, opdat hare melk
daardoor eene genees-kracht krijge, waardoor het kind gezond kan worden: en dit
moet bewijzen, dat de leer der voldoening van Christus zich ook, wanneer het daar
op aan komt, redenmatig en wijsgerig laat verklaren: want, indien men aanneemt,
dat Christus, door zijn geheel leven, lijden en sterven, zich zelven, door ondersieuning
zijner Goddelijke Natuur, daartoe ge-
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past gemaakt, en in staat gesteld hebbe, dat hij nu door zijnen Geest, der menschen
verlorene krachten ten goede vernieuwen en versterken, en bij gevolg ieder, die
zich maar getrouw daar van bedient, heilig en zaiig kan maken, en dat Hij nu, door
denzelfden Geest, ook zo wijs regeert, dat de gevolgen der zonden voor en na tot
enkel nuttige einden uitlopen, - dan kan de reden daar tegen niets inbrengen. Onze
zaak is het niet, als Godgeleerden dit gevoelen des Schrijvers hier te toetsen; wij
stippen het eeniglijk aan, opdat men den geest gevoele van dit Geschrift, in hetwelk
wij vooral ook der overweging wel durven aanprijzen hetgeen ter overtuiging van
den jongen Geestelijken ook in andere opzichten voorkomt; der overweging, zeggen
wij opzettelijk; hoewel wij het zeer veel meer eens zijn met den Schrijver, dan met
dien Heer Candidaat, als hij aan een ziekbed niet anders te zeggen wist, dan, dat
de ziekte het zo met zich bragt, - en dat elk onheil eindelijk een einde nam. Geheel
die episode, intusschen, van den Heer Candidaat en zijne verandering, vinden wlj
in een volksboekje voor onze Natie ongepast. De Heer JUNG, namelijk, vond goed,
op het Dorpje, waar de geschiedenis voorvalt, eenen braven en, zo als men zegt,
nog oud-orthodoxen Emeritus-Predikant te plaatsen, en hem zijnen zoon toe te
voegen als Adjunct; dit is de straks gemelde Candidaat, een nieuwe verlichter,
althans die daar al vrij wat van weg had, maar echter in den loop der geschiedenis
geheel en al overtuigd, of liever veranderd wordt. Veel droeg hier ook onze
goedkeuring weg en lazen wij met groot genoegen; evenwel hier te lande zijn
zodanige verhalen nog geene behoefte, en geven, helaas! aanleiding tot de
schadelijkste misvatting en zeer ongegronde liefdeloze verdenkingen, die menigen
waardigen Geestelijken den moed en lust benemen en zijne dagen verbitteren.

Bijdragen ter bevordering van eene verstandige Opvoeding der
Kinderen. In een viertal Redevoeringen, door G.J. Petsche. Te
Groningen, bij W. Zuidema. 1807. In gr. 8vo. 102 Bl.
De aandacht van den arbeidzamen Predikant van Dronrijp, W.G. REDDINGIUS, is, niet
zonder rede, gevallen op de Kerkelijke Redevoeringen van den waardi-
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gen PETSCHE, ter bevordering van eene verstandige opvoeding der kinderen; en hij
verdient dank voor de moeite, welke hij op zich genomen heeft, om dezelven, ten
nutte zijner landgenoten, in 't Nederduitsch over te brengen. Ze zijn niet woordelijk
door hem overgezet, maar vrij vertaald, en wel hier en daar met merkelijke
veranderingen, uitlatingen en bijvoegsels, en komen dus niet, zoo als in 't
oorspronkelijke, in den vorm van Leerredenen, maar als Redevoeringen voor den
dag, die eene rijke stof van belangrijke aanwijzingen behelzen over een onderwerp,
dat wel dikwijls behandeld, maar hier in zoodanig licht geplaatst is, dat wij ons van
deszelfs verstandig gebruik, ten nutte van het opkomend geslacht, veel goeds
beloven.

A. Siewertz van Reesema, Dissertatio Juridica inauguralis de
praesumtione doli in delictis. (Dat is) Regtsgeleerde proeve over
het vermoeden van boos opzet in misdaden.
De Heer VAN REESEMA heeft door het schrijven dezer Akademische Verhandeling,
welke door hem in het openbaar verdedigd is, inderdaad aanspraak op lof en
goedkeuring; de stof is allergewigtigst, en de wijze van behandeling doet den
Schrijver als een man van oordeel en belezenheid kennen.
In de meeste misdaden komt het vooral op het boos opzet aan; en evenwel is het
zoo moeijelijk, in vele gevallen, daarover te oordeelen: geen wonder, derhalve, dat
men zich de vraag doet, of dit boos opzet uit den aard der zaak ondersteld, of te
gelijk met de daad door den aanklager moet bewezen worden.
De Schrijver heeft, om deze vraag te beantwoorden, zijn onderwerp in drie
Hoofddeelen gesplitst.
Het eerste Hoofddeel handelt over opzet in het algemeen, en men vindt inderdaad
de leer van het regt over dit onderwerp hier met oordeel uit elkander gezet; waaruit
de Schrijver eindelijk deze bepaling opmaakt, dat boos opzet in de lijfstraffelijke
regtsgeleerdheid de door onszelven bepaalde wil is, om datgene te doen, wat de
bij de wet bepaalde misdaad uitmaakt.
Het tweede Hoofddeel onderzoekt de leer van het Ro-
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meinsch regt omtrent de onderstelling van dit boos opzet, en is wederom in drie
Afdeelingen gesplitst.
De eerste onderzoekt, op wat wijze de Romeinsche regtsgeleerden en wetgevers
van onderstellingen gebruik hebben gemaakt, en verdedigt op goede gronden het
beginsel des Romeinschen regts, volgens hetwelk de wetgever zich rigt naar datgene,
hetwelk meestal plaats heeft.
De tweede Afdeeling toont aan, dat het Romeinsch regt in sommige daden zoo
zeer boos opzet onderstelt, dat het zelfs de bewijzen van het tegendeel niet toelaat;
en dit wordt vervolgens door voorbeelden bevestigd. Doch wij moeten echter van
den Schrijver verschillen. Het is waar, de wet straft sommige daden, ook wanneer
het boos opzet niet bewezen is; maar volgt daaruit, dat zij het boos opzet stilzwijgend
onderstelt? Wij voor ons gelooven dit niet, en hebben ook hier geen enkel bewijs
voor de stelling gevonden, dat daar, waar boos opzet door de wet als een
bestanddeel der misdaad gevorderd wordt, immer boos opzet zoo volstrekt zeker
ondersteld wordt, dat de bewijzen van het tegendeel nimmer zouden aangenomen
worden. Wanneer de wet, gelijk bij PAULUS Sentent. lib. 5. in SCHULTINGH Jurispr.
ante Justinian. p. 509, eene straf bepaalt voor den misdadiger etsi dolo non faciat,
hoe kan men dan zeggen, dat zij in dat geval straft, omdat zij den dolus onderstelt?
De derde Afdeeling onderzoekt, of in die gevallen, waar het op boos opzet
aankomt, dit boos opzet door den aanklager, of het tegenovergestelde door den
aangeklaagden, volgens Romeinsche regten, moet bewezen worden; en hier betoogt
de Schrijver inderdaad zoo uitnemend het laatste, dat wij niet inzien, wat daartegen
nog zoude kunnen gezegd worden.
Het derde Hoofddeel behelst eene vergelijking tusschen de leer van het Romeinsch
regt, zoodanig als die door den Schrijver is voorgesteld, en de gevoelens van anders
denkenden. Na eene korte inleiding over het doel der maatschappij en der straffen,
spreekt de Schrijver het eerst over de absolute onderstelling van boos opzet, welke
hij verdedigt; doch zoo min als wij het aanwezen eener zoodanige onderstelling
erkend hebben, zoo weinig gelooven wij ook dat zij ooit zou kunnen verdedigd
worden, mits men slechts tusschen eene blijvende wetgeving
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en een' oogenblikkelijken staatkundigen maatregel onderscheide; doch dit schijnt
de Schrijver over het hoofd te hebben gezien. Beter bevalt ons zijne verdediging
van de leer, dat de aangeklaagde, zoo de daad eenmaal bewezen is, de onschuld
zijner bedoeling bewijzen moet; de Schrijver heeft hier inderdaad alles gezegd, wat
daarover te zeggen valt, en wij herhalen het hier op nieuw, dat wij deze Verhandeling,
over het geheel, met het grootst genoegen gelezen hebben.

Nieuwe Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der
Heelkunde te Amsterdam. Isten Deels 1ste en 2de Stuk. Te
Amsterdam, bij J.S. van Esveldt-Holtrop. 1807. In gr. 8vo. Te zamen
264 bladz.
Wij verheugen ons, zoo dikwerf wij in het geneesof heelkundig vak eigene
Vaderlandsche voortbrengselen zien uitkomen, en nemen des te gretiger de
gelegenheid waar, om dezelve te doen kennen. - Niets bevordert tevens de Genees
en Heelkunde meer, dan naauwkeurig genomene waarnemingen, en op goede
gronden in 't werk gestelde proeven. Derzelver mededeeling kan niet anders dan
belangrijk en nuttig zijn. Ook dan wordt derzelver nuttigheid, naar ons inzien, te
meer bereikt, wanneer zulke waarnemingen en proeven zich bepalen tot zoodanige
heelkundige gebreken, over wier genezingswijze men zoo vaak verschillende
denkbeelden koesterde, terwijl nogtans eene, met een' gelukkigen uitslag bekroonde
ondervinding, de voortreffelijkheid van de eene wijze van genezing boven de andere
beslissen moet.
Welkom zijn ons dus deze Nieuwe Verhandelingen. In het eerste Stuk bepalen
zij zich tot waarnemingen wegens de achteroverbuiging der zwangere baarmoeder;
tot die eener volkomene opstopping der urin en afgang, door deze achteroverbuiging
veroorzaakt; tot proeven op het achteruitwijken des heiligbeens, zoo in ongeschonden
bekkens, als na het doen der schaambeensscheiding; en eindelijk tot eene
verhandeling over het uitvallen van de navelstreng des kinds, gedurende de
verlossing.
Belangrijk vooral komen ons de twee laatste in dit Stuk behandelde onderwerpen
voor; de in het werk ge-
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stelde proeven op het achteruitwijken des heiligbeens, door den Hoogleeraar G.
VROLIK, en de verhandeling over het uitvallen van de navelstreng des kinds,
gedurende de verlossing, door JACOBUS DE PUYT Jz. te Middelburg. De proeven,
door den Hoogleeraar genomen, moeten iederen onbevooroordeelden duidelijk
doen zien, dat het heiligbeen, zelfs bij sterk aangewende kracht, om het terug te
drijven, in ongeschonden, niet verminkte bekkens, onveranderd van plaats blijft, en
voor zoo verre, aan de intrede van het hoofd, ook na de schaambeensklieving, van
geenen dienst wezen kan.
Reeds onder de lezing der genomene proeven kwam bij Recensent de vraag op;
of er dan bij de verwijdering der schaambeenderen geene verandering van plaats
van het heiligbeen voorviel; hij vond op dezelve een voldoenend antwoord, daar de
Hoogleeraar zeer duidelijk aantoonde, dat, bij de doorklieving der schaambeenderen,
het heiligbeen van plaats veranderde, en dat deze plaatsverandering ten nadeele
moest komen van de inwendige ruimte des bekkens, en wel bepaaldelijk van de
bovenste regte doormeting; dat het heiligbeen, na de volbragte bewerking, voorwaarts
binnen het bekken dringt, en deze voorwaartswijking in eene ongelijke rede klimt,
zijnde naar evenredigheid des te grooter, naar mate de schaambeenen sterker van
elkander verwijderd raken. Wij voor ons, die wel eens, onder zekere bepalingen,
het achteruitwijken des heiligbeens, na de doorklieving der schaambeenderen, als
waarschijnlijk beschouwden, moeten den Hoogleeraar dank zeggen voor zijne ten
dezen opzigte genomene proeven, met de verzekering dat zij zeer veel hebben
toegebragt om onze te voren opgevatte gedachte vaarwel te zeggen.
Het uitvallen der navelstreng gedurende de verlossing kan voorzeker meermalen
den dood des kinds ten gevolge hebben. Deze stelling, op ondervinding gegrond,
moest voorzeker den Vroedkundigen opmerkzaam op zoodanige middelen maken,
om, bij dit plaatshebbend ongemak, den met den dood bedreigden te redden en te
verlossen. Daartoe gaven velen ook verscheidene middelen aan de hand; het is de
bekwame Vroedmeester JACOBUS DE PUYT, die ons eene Verhandeling levert, waarin
hij de manier opgeeft, welke hij daartoe in het werk stelt, hierin bestaande, dat
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men de uithangende streng zoo verre moet trachten in te brengen, dat dezelve over
eene der handen of voeten geplaatst worde, om dezelve alzoo als aan een haak te
doen blijven hangen, en alle gevaar van weder uit te vallen volkomen te doen
verdwijnen. Dit middel voldeed op de Fantome, en niet lang daarna bood zich de
gelegenheid aan om zulks bij eene levende vrouw te beproeven. Hij plaatste ten
dien einde de vrouw iets hoog op den kant van haar bed, bragt de hand in de
baarmoeder, gaande bezijden het hoofd van het kind, latende inmiddels de streng
tusschen zijn voorsten en middelsten vinger rusten; en al ras een arm van het kind
ontwarende, bragt hij daar over heen de streng, en haalde daar op zijne hand terug.
Het gevolg was zeer gelukkig; het hoofd des kinds zakte door, en de vrouw verloste,
eenige uren daarna, van eenen levenden zoon. Ook in drie dergelijke gevallen van
uitvalling der navelstreng handelde de bekwame man op dezelfde wijze, en met
een even gelukkig gevolg. Wij voor ons vinden geene reden, waarom wij deze manier
niet zouden kunnen aanbevelen; te meer, daar de Heer DE PUYT er eenige
aanmerkingen bijvoegt en zwarigheden oplost, welke eersten als zeer nuttig, en
welke laatsten als genoegzaam wederlegd kunnen beschouwd worden; waarom wij
dus ook deze verhandeling als zeer belangrijk opgaven, en den Heere DE PUYT
daarvoor den verdienden lof toezwaaijen.
Het tweede Stuk van dit eerste Deel bevat onderscheidene waarnemingen en
proeven over de genezing der Waterbreuken door de inspuiting; waarnemingen
omtrent de pisopstopping en doorboring der blaas boven de schaambeenderen; die
eener aanmerkelijke uitzakking der baarmoeder bij eene zwangere vrouw, en
derzelver genezing; die van eene weggenomene en genezene vleeschprop der
schede; eene verzameling van waarnemingen over het afhalen der nageboorte; en
eindelijk een berigt eener verlossing, door de zoogenoemde keizerlijke snede. Wat
de genezing der Waterbreuk aangaat, door middel der inspuiting, zij het verre van
ons, dat wij de nuttigheid daarvan zouden in twijfel trekken. Wij hebben reeds in
eene onzer vorige Recensien te kennen gegeven, dat zoodanige inspuiting in eene
niet zamengestelde hydrocele van zeer veel nut zijn kan, vooral ook dan, wan-
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neer men vooraf de ontsteking, welke geboren moet worden, en zonder welke geene
genezing kan verkregen worden, berekenen kon; maar wij blijven evenwel bij ons
gevoelen, dat de geheele doorsnijding van de schederok de veiligste en zekerste
manier is om de Waterbreuk radicaal te genezen.
De medegedeelde waarnemingen omtrent de genezing der pisopstopping, door
de doorboring der blaas boven de schaambeenderen, welke die van de Heelmeesters
BRINK, ENGELTRUM en KERBERT zijn, hebben ons bijzonder bevallen; wij zien tevens
daaruit, dat de methode van MERY boven die van FLEURANT verkozen is, en met
reden; de eerste verdient voorzeker boven de laatste den voorrang, vooral dan,
wanneer er eene oprijzing van de pisblaas boven de schaambeenderen plaats heeft,
welke oprijzing of uitpuiling door deze Heelmeesters zeer wel is waargenomen en
opgegeven. Wij hopen van tijd tot tijd meer zoodanige waarnemingen te ontvangen,
en twijfelen niet of de methode van MERY zal voorzeker in de meeste gevallen den
voorrang verkrijgen.
Mogten allen, wien het om het heil hunner natuurgenooten en de uitbreiding der
heelkundige kennis te doen is, zich aangespoord gevoelen, om met de grootste
naauwkeurigheid zoodanige waarnemingen en proeven te werk te stellen! Hartelijk
wenschen wij den bloei van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde te
Amsterdam, en verlangen eerlang de uitgave van een derde Stukje, waartoe wij
den Uitgever het noodige vertier toewenschen.

Nieuwe Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen. Iste Deel. Te Middelburg, bij S. van Benthem.
1807. In gr. 8vo. Behalven het Voorwerk, 134 bl. beslaande, 353
bl.
Wij zagen nieuw op bij het ontvangen van dit Boekdeel. Naa een tijdsverloop van
veertien jaaren zwijgens een Genootschap weder te hooren spreeken, is iets vreemds
en treffends. Wij verheugden ons intusschen over de herleeving van het Zeeuwsch
Genooteschap der Weetenschappen, 't welk voorheen met an-
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dere Maatschappijen van dien aart in ons Vaderland wedijverde.
Billijk verlangden wij naricht van deeze zeldzaame Gebeurtenis. De tegenwoordige
Secretaris, J. DE KANTER PHIL. Z., voldeedt daaraan. Onze Leezers zullen
waarschijnlijk met ons dat zelfde verlangen gevoelen, en dus genoegen scheppen
in de mededeeling van 't geen wij des vermeld vinden. - Met den aanvange des
Voorberichts schrijft gemelde Secretaris: ‘Alle Maatschappijen en menschlijke
inrichtingen hebben, gelijk de ondervinding door alle tijden leerde, haare bijzondere
tijdperken: zij worden, wassen, werken, bloeijen, neemen af, kwijnen, en worden
hersteld - of gesloopt. - Ook dit ondervond het Zeeuwsch Genootschap der
Weetenschappen te Vlissingen in de laatst verloopene veertien jaaren, binnen welke
geene bekroonde of onbekroonde Stukken van 't zelve zijn in het licht gekomen. Bij de uitgave des XVden Deels van 's Genootschaps Werken, bloeide het; doch
ongunstige lotwisselingen, en de voor den bloei van Kunsten en Weetenschappen
zoo zeer nadeelige tijdsomstandigheden, deeden het kwijnen, en bragten het nabij
deszelfs geheele slooping; doch de doodlijke slag, die deszelfs aanzijn scheen te
zullen vernietigen, werd, dank zij der goede Voorzienigheid, en der ieverige
poogingen van Heeren Directeuren! niet alleen nog tijdig afgekeerd, maar het
Genootschap herleefde, hernam zijne krachten, en is thans weder wat het behoort
te zijn, om, overeenkomstig het hoofddoel van deszelfs oprichting, God op het hoogst
te verheerlijken, het gansche Menschdom, en voornaamlijk den Landgenooten,
voordeelig te zijn, en allerleie nuttige Kunsten en Weetenschappen aan te kweeken.’
Voorts geeft de Heer DE KANTER 's Genootschaps Lotgevallen op, zints den jaare
1792, tot welk jaar de vroegere Berichtgeevingen liepen. Wij mogen niet nalaaten
stil te staan bij het jaar 1801, wanneer het Genootschap, door aanhoudende verliezen
van Directeuren, zeer verzwakt, en ten aanziene van deszelfs finantieelen toestand
zodanig kwijnende en in eenen zo veegen toestand was, dat men eene Commissie
benoemde om den finantieelen en moreelen staat des Genootschaps te onderzoeken,
en, zo mogelijk, middelen tot behoud en herstel der Maatschappije aan de hand te
geeven. - Ongunstig was het verslag; het raadde de slooping aan, alsmede het
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verkoopen van 's Genootschaps Bibliotheek, de Kabinetten van Hoorens, Schelpen,
Naturalia en Medailles. - Men kwam egter niet tot dien stap, en besloot, vóór het
doen van denzelven, alle de Directeuren, bij rondgaanden brieve, uit te noodigen,
om zich, in eene bepaald daartoe aangelegde Vergadering, des te verklaaren. De
voor het Genootschap beslissende dag verscheen. Niemand der tegenwoordig
zijnde Directeuren raadde de slooping aan, en van de afweezende Directeuren
kwamen de ernstigste tegenverklaaringen in. Men werd het eens, middelen tot
herstel aan te wenden, ten dien einde het Huis des Genootschaps te Vlissingen te
verkoopen, de Bibliotheek, Kabinetten en verdere eigendommen over te brengen
na het Museum te Middelburg, en de jaarlijksche Algemeene Vergadering te
Vlissingen te houden. - Dan laater is, gelijk ons bericht wordt, om gewigtige redenen,
beslooten, ook de Algemeene Vergaderingen voortaan, immers voor eerst, in het
Museum Mediburgense te houden.
Door alle deeze lotwisselingen heen, wordt ons bericht, zijn 's Genootschaps
Boekerij, de Verzameling van Naturalia en Zeldzaamheden, en het Kabinet van
Medailles, aanmerkelijk vermeerderd. - 's Genootschaps Werkzaamheden
geduurende dit Tijdvak worden vervolgens voorgedraagen. Uit die opgave blijkt, dat
deeze Maatschappij, in weerwil van haaren kwijnenden toestand, altijd zo veel
mogelijk ten algemeenen nutte werkzaam was en bleef; zo hoopt dezelve te blijven;
en wij wenschen, dat de hoop der Maatschappije, dat ook haare buitenlandsche
Leden zich met vernieuwden ijver zullen toeleggen, om eens eindelijk aan hunne
bij de aanvaarding van het Lidmaatschap op zich genomene verpligting te voldoen,
om ten minsten alle zes jaaren eene Verhandeling over een onderwerp ter hunner
keuze in te zenden, vervuld worde, en dat zo veelen, als, in weerwil der telkens
herhaalde klagten en aanmaaning, agterlijk zijn gebleeven, dit gebrek verbeteren.
Met dit Deel vangt een nieuw Werk aan, en de uitvoering overtreft het voorige
wijd en verre. Ook zullen de door dit Genootschap bekroonde Antwoorden op
voorgestelde Prijsvraagen, en andere ingekomene en der uitgave waardig gekeurde
Verhandelingen, voortaan afzonderlijk te bekomen zijn. - Zo veel oordeelden wij
noodig, uit het Voorbericht eens als herleevenden Ge-
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nootschaps, niet minder dan 81 bladz. beslaande, te moeten ontleenen.
Eene Lijkreden over ISAAC WINCKELMAN, die zedert de eerste oprigting der
Maatschappije, geduurende den tijd van vijf en twintig jaaren, in zijne betrekkingen
van Directeur en Voorzitter, ten hoogsten welverdiend heeft, door den toenmaaligen
Secretaris DRIJFHOUT in 1796 uitgesproken, opent dit Deel.
't Zelve bevat vervolgens eene Naamlijst van Heeren Directeuren en Leden. De
eerst hier voorkomende Verhandeling gaat over het Brandkoorn. Aan drie
Verhandelingen over dit stuk hadt de Maatschappij aan elk der Schrijveren de
Zilveren Eermunt toegekend; dan vondt het Genootschap goed, een Uittrekzel uit
deeze drie Verhandelingen te doen opmaaken en in druk te geeven, met aanbieding
van de Gouden Medaille aan hem, die de beste en met oordeelkundige bewijzen
gestaafde Proeven mededeelde, in hoe verre de middelen, in de drie onderscheide
Verhandelingen van SCHORTINGHUIS, PLEYTE en PAULUS opgegeeven, bevonden
zouden zijn te beantwoorden aan het oogmerk, 't geen men zich in die opgegeevene
Vraag hadt voorgesteld. HENDRIK PONSE, Huisman te Geervlied, streek den Gouden
Eerprijs. Zijne Verhandeling draagt alle blijken van een oordeelkundig Waarneemer,
en is, zo verre ons voorstaat, het beste over dit voor den Landbouw zo belangrijk
onderwerp. Hoezeer op de Zeeuwsche Gronden rechtstreeks toepasselijk, kan de
overbrenging op andere gereed gemaakt worden. De ondervinding, de beste
Leermeestresse, was steeds zijn gids.
Het tweede Vraagstuk, in dit Deel beantwoord, luidt: Is er eenig middel, om het
Kram- en Matwerk aan de Zeedijken, het zij met daartoe geschikte kruiden, heesters
of andere gewassen tusschen hetzelve te planten, het zij op eenige andere wijze,
duurzaamer en tegen den slag van het water meer bestand te maaken? - ANDRIES
SCHRAVER, 's Lands Inspecteur, woonende te Zierikzee, behaalde den Zilveren
Eerprijs. Schoon ook deeze Beantwoording mede het meest op Zeeland ziet, is
dezelve ook elders van veel toepassing, en verdient de gezette leezing van alle
belanghebbenden bij de Zeedijken, de bolwerken van ons Vaderland tegen de
wateren, waaruit hetzelve als getoogen is.
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Meer bepaald tot Zeeland is het Antwoord van dien zelfden Schrijver, met den
Gouden Eerprijs bekroond, over de Uitloozing van het Landwater uit het Eiland
Walcheren.
Van algemeener gebruik, schoon mede op Zeeland onmiddelijk toepasselijk, is
het Antwoord van den overleden Franschen Kostschoolhouder te Middelburg, P.F.
PERRENOUD, op de Vraag: Welke zijn de beste middelen, waardoor de Armenkassen,
in dit gewest, omtrent de bedeeling van een aantal Armen kunnen ontlast worden?
aan hetwelk de Zilveren Eermunt werd toegeweezen, en uit het Fransch vertaald
hier te leezen gegeeven wordt. Hoewel dit Stuk van langwijligheid niet geheel is vrij
te spreeken, ontmoet men in 't zelve veel zeer opmerkenswaardigs omtrent een
Onderwerp, 't geen allerwegen zo zeer de aandagt van elken Menschen- en
Volksvriend verdient; dit heeft ons het leezen over die zo vaak bearbeide stoffe
veraangenaamd. Bijzonder beviel het ons, dat de Schrijver zich meer met
daadzaaken, dan met afgetrokkene redeneeringen, bezig hieldt.
Inzonderheid beijvert hij zich, om de tegenwerpingen op het stuk der Fabrieken
te wederleggen, en het zwakke daarvan te doen gevoelen. Hij voegt er bij, dat de
Manufacturen menigmaal hun bestaan aan zulke toevallige oorzaaken verschuldigd
zijn, dat men, tot derzelver oorsprong opklimmende, er over verwonderd staat. Het
des door hem bijgebragte voorbeeld ontleenen wij. ‘De horologie-maakerij in het
Graafschap Neuburg in Zwitzerland heeft op zulk eene zonderlinge wijze begin
genomen, en haare vorderingen zijn zoo snel geweest, dat ik mij niet wederhouden
kan er hier eenige trekken van aan te haalen. - In het jaar 1689 deedt zeker
Paardekooper van het Dorp Sagre, in het Graafschap Valangin, eene reis na Londen,
en kogt daar een zakhorologie. Bij zijne terugkomst beijverde zich elk om dit te gaan
zien, als iets buitengewoons, gelijk het in de daad ook was voor menschen, die nooit
een uurwerk gezien hadden. Na verloop van eenigen tijd stondt het stil, en zie daar
al het vermaak van den goeden man verdweenen; hij kon nu met zijnen koop niet
meer pronken. Wat nu gedaan, daar er in geen twintig uuren in 't ronde een
horologie-maaker te vinden was. Zekere Hoefsmit en Slootemaaker tevens ondernam
het uurwerk
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te herstellen, en het gelukte hem; hij kreeg in dit werk zelfs zoo veel smaak, dat hij
zijne smitse sloot, en in den tijd van zes maanden kwam hij zoo ver, dat hij een
horologie maakte, 't welk, gelijk men spreekt, taamelijk wel zijnen ketting trok, en
dat ('t geen hier het bijzonderst is) alleen met zijn slootemaakers gereedschap.
Vervolgens deedt hij eene reis na Geneve om er gereedschap en voorraad te
koopen, en tevens de kabinetten van horologies te zien, die er reeds bestonden.
Weer te huis gekomen, gaf hij zich geheel aan de kunst over, en deedt zijne vier
Zoonen met hem werken. Zie daar den stichter van die beruchte Manufactuur, waar
de meeste uurwerken gemaakt worden, die men buitenslands onder den naam van
Parijs verkoopt, waaruit men er alle jaaren meer dan 60,000 stuks aflevert, en
waardoor er jaarlijks eene som inkomt van bij de 1,500,000 kroonen, zonder nog
de kanten te rekenen, die aan ten minsten 4000 vrouwen of jongedochters onderhoud
verschaffen.’ Welk een voordeel voor een klein plekje lands, 't welk geen twintig
duizend inwoonders telt, en zeker niet genoeg voortbrengt om het derde deel daarvan
te voeden!
Lang naa dat deeze Verhandeling reeds was afgewerkt, vielen hem de
Staatkundige Jaarboeken van den Heer LINGUET in handen, waaruit hij het een en
ander treffends ontleent, strekkende om zijne aanmerkingen tegen de Bedelarij te
staaven, en een prikkel tot arbeidzaamheid te geeven.
De Secretaris des Zeeuwschen Genootschaps, J. DE KANTER PHIL. Z., geeft eene
Wiskundige Verhandeling over de Berekening van het vermogen der uitwaterende
Sluizen. Deeze Verhandeling werd door hem vervaardigd bij gelegenheid der
beoordeeling van de Prijsverhandeling over de Suatie van het Landwater in het
Eiland Walcheren, wanneer bij het Genootschap natuurlijk veel overweegings viel
nopens het ontlastend vermogen der Sluizen. Hierdoor kreeg hij aanleiding, en
vondt zich in zijne toenmaalige betrekking bij een thans opgeheeven Instituut verpligt,
ten dienste zijner Leerlingen, die hierbij zeer veel belangs hadden, dit onderwerp
nader te onderzoeken. Hieruit is deeze Verhandeling gebooren, welke het
Genootschap, in dit Deel, wel heeft willen uitgeeven. Een in dit vak kundig Vriend,
de Heer ACKER-
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MANS,

Lieutenant-Ingenieur in dienst des Vaderlands, heeft, behalven eenige
Drukfouten, ook zommige rekenkundige misslagen ontdekt, die verbetering
behoefden, welke in een Bijvoegzel worden opgegeeven. - Voor een uittrekzel is
dit stuk niet vatbaar. Hij besluit de Verhandeling met deeze lesgeevende taal:
‘Hiermede meen ik het gewigtig stuk van de berekening der loozing van Sluizen in
deszelfs hoofdbijzonderheden, zoo kort en eenvoudig als de aart van het onderwerp
gedoogde, verklaard te hebben: zoo veel blijkt uit dit alles, dat het onderwerp, van
welk eene zijde ook beschouwd, altijd ingewikkeld blijft, en niet, gelijk men zegt,
met ongewasschene handen moet worden aangevat; maar het is ook, even daarom,
en uit hoofde van het aanbelang, de onvermijdelijke pligt van elk, die in eenige
betrekking tot Waterweeringen staat, zich met allen ijver op dit belangrijk stuk toe
te leggen, waar toe zeker iets meer dan gewoone kunde noodig is, en vooral zich
kennis van plaatzelijke omstandigheden aan te schaffen: en als dan zal waarneeming,
gevoegd bij eene gezonde Theorie, en beide op goede gronden toegepast, zekerlijk
daadzaaken aan de hand geeven, en juiste gevolgen leeren afleiden; terwijl men,
in tegendeel, bij nalaatigheid hier van, zichzelven moet misleiden en mistrouwen,
en in het werkdaadige zich bloot geeft, om zeer onaangenaame te leurstellingen te
ontmoeten.’
Het laatste stuk, in dit Deel voorkomende, is het Antwoord van eenen
Oudheidkundigen, die zich niet heeft verkoozen met naam bekend te maaken, op
de Vraag betreffende de DEA BURORINA, op een Steen, binnen de Stad Domburg in
't jaar 1756 gevonden. De Steen is omtrent tien duimen hoog, zeven duimen breed,
vier duimen dik. Dezelve is door den Heer Mr. N.C. LAMBRECHTSEN, 's Genootschaps
Voorzitter, aan 't zelve geschonken, en wordt in het Kabinet der Zeldzaamheden
bewaard. Eene zeer naauwkeurige en fraai uitgevoerde Afbeelding, in natuurlijke
grootte, is hier bijgevoegd, en stelt den Leezer in staat om die met het daar over
verhandelde te vergelijken. Het opschrift luidt:
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DEAE BURORI NAE QVOD VOTUM ESIT MALI US PROS E SVISQVE.

's Genootschaps oordeel over deeze Verhandeling is ons geheel regtmaatig
voorgekomen, en neemen wij het over; naamlijk, ‘dat deeze Verhandeling in veele
opzigten wel blijken opleverde van 's Schrijvers beleezenheid en naarstigheid,
bijzonder ten aanzien van het tweede deel der vraag: of de naam van BURORINA ook
elders op eenige opschriften of overblijfzels der Oudheid voorkomt? doch dat, vermits
dezelve niet voorzien was met een verzegeld billet, ingevolge de voorwaarde der
uitlooving in het Programma, en vooral, wijl, naar het oordeel van des Genootschaps
Gecommitteerden, de Schrijver zijn gevoelen aangaande den oorsprong der Godheid
BURORINA, en de ontleening van haaren naam, niet stellig hadt aangedrongen of
waarschijnlijk gemaakt, de uitgeloofde Zilveren Medaille aan den verdienstlijken
Schrijver niet kon worden toegeweezen.’ Voorts werd beslooten, deeze Verhandeling,
als ten aanzien der hoofdzaak van de Vraag eene geleerde gissing, en ten aanzien
van het tweede deel een zeer voldoend onderricht in zich behelzende, door den
druk gemeen te maaken. - De echte Aftekening van den Steen en deszelfs Opschrift,
het eenige Monument, het welk, zoo veel men weet, van deeze Godin gewag maakt,
kan oudheidkundige Naavorschers in staat stellen om nadere gedagten hierover te
berde te brengen.
Het Genootschap, met de Uitgave der bij 't zelve ingekomene en drukkenswaardig
gekeurde Stukken meer algemeen nut dan bijzonder voordeel bedoelende, maakt
bekend, dat de door 't zelve bekroonde Antwoorden op voorgestelde Prijsvraagen
en andere ingekomene en der Uitgave waardig gekeurde Verhandelingen voortaan
ook afzonderlijk zullen te bekomen zijn; waardoor dan elk, die van 's Genootschaps
Verhandelingen begeert gebruik te maaken, niet meer zal genoodzaakt zijn, om,
als
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hem slegts een eenig stuk tot nut kan strekken, zich een geheel Boekeel, waarvan
het overige voor hem van geen het minste belang is, aan te schaffen.
Aan zijne Majesteit LOUIS NAPOLEON, Protector des Genootschaps, is dit Boekdeel
opgedraagen.
Wij wenschen, dat de hervatte poogingen deezes lofwaardigen Genootschaps
met het gezegendst gevolg bekroond mogen worden, en veel nuts stichten.

Verdediging van Willem Paschen Gtz., Drost van Breedevoort,
tegen Cornelis van der Aa, Schrijver der Geschiedenis van den
jongstgeëindigden Oorlog. Te Deventer, bij G. Brouwer. 1807. In
gr. 8vo. XXIV en 110 Bl.
Nadat de beruchte CORNELIS VAN DER AA meer dan zeven deelen eener zoogenoemde
Geschiedenis van den Oorlog afgeschreven, zijne pen in gal gedoopt, de braafste
Mannen, in wier schaduwe hij niet waardig is te staan, en aan welken de onpartijdige
Hollander den roem van wijsheid en eerlijkheid nimmer onthield, met den vuigsten
laster bezwadderd, en de gevoelens van wrok en wrevel, tegen de verklaarde
oogmerken des Gouvernements, en dus met verachtinge van dit edel doel, jaren
lang heeft levendig gehouden, en nog bij voortduring levendig houdt, zonder dat
zich bijkans eenig voorwerp zijner lasterijgen verwaardigd heeft, tegen zulk een
prulschrijver en lasteraar in het veld te treden, vindt zich de Recensent ongemeen
verrast met de uitgave der verdediging van eenen Man, die, ondanks alle de
verachting, welke hij tegen zijnen lasteraar gevoelt, het van zijnen pligt heeft geacht,
in dezen niet te zwijgen, maar die genen der Natie, die niet willens en wetens blind
zijn en blind willen blijven, met de lastertaal des beruchten kwakkenschrijvers bekend
te maken. En inderdaad, de Recensent betuigt den Heer PASCHEN zijne openbare
erkentenis, niet voor den dienst, in dezen aan hem zelf gedaan, maar voor den
dienst, bewezen aan de Natie, aan het Gouvernement, dat belang heeft om zulk
eenen lasteraar van nabij te kennen, omdat hij tot allen kwaad in staat en alzoo
gevaarlijk is, aan de Nakomelingschap, ten einde deze geenszins misleid worde in
hare oordeelvellingen omtrent gebeurde zaken, en bijzonder aan de waarheid, welke
bij iederen eerlijken
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man boven alles heilig, het sieraad van den mensch, en de waarborg is van het
maatschappelijk verdrag.
De Heer PASCHEN, Drost van Breedevoort, in den jare 1799, bij de Landing der
Engelschen, en de woelingen der Hollandsche Uitgewekenen, met voorkennisse
en onder begunstiging van Pruissen, aan de grenzen, blootgesteld aan alle de
onzinnigheden des oproers, waartegen hij in zijne regterlijke hoedanigheid moest
waken, wordt door VAN DER AA, in het 8ste Deel zijner zoo gezegde Geschiedenis,
afgemaald, als ‘een Mennonite Tapper, een man van snode handelingen, ontzettende
velen zijner Mededorpelingen van hunne vrijheid, zijnde tot alles in staat, wanneer
het maar met zijne overdrevene revolutionaire begrippen strookte, of dienstbaar
konde zijn, om zijnen haat tegen de Oranjegezinden den teugel te vieren, hebbende
opzettelijk eene lijst geformeerd van onbekwame Leden eener Militaire Regtbank,
ten einde dezelve aan het woeden en vervolgen te zien; een man dus van dien
stempel, dat de administratie der Justitie aan geene ergere handen, dan de zijne
konde worden toebetrouwd.’ Deze is de vuige beschuldiging van VAN DER AA; en de
verdediging daarentegen van den Heer PASCHEN is eenvoudig, krachtig, en
beslissende, zoodanig, dat de Recensent, na de zaken met de volkomenste
onpartijdigheid te hebben overwogen, voor het geachte Publiek durft verklaren, dat
hij den beschuldigden Drost houdt voor een Man van de grootste braasheid, die,
aan den eenen kant getrouw aan zijne beginselen en de pligten van zijnen stand,
van de andere zijde nimmer zijn gezag misbruikt, nimmer zijne waarde als patriot
of als burger verloochend, nimmer wraak gezocht, veel min geoefend, maar,
integendeel, alle toegevendheid jegens de Orangisten bewezen, allen wrok ter zijde
gesteld, en als mensch en als regter alleredelst heeft gehandeld.
De aard van dit geschrift laat geene breedvoeriger opgave of ontvouwing toe. In
het korte beloop van 134 bladzijden, behelst zulks loutere geschiedenis van het
gebeurde, door echte stukken van onderscheidenen aard bevestigd, zoodanig, dat
het oordeel deswege aan den Lezer zelf verblijft. Bij enkele gelegenheden ontmoet
men een bewijs van des Drosten gevoeligheid jegens eenen openbaren Schrijver,
die hem zoo schrikkelijk ver-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

576
ongelijkte, en wiens levenswijze, gedragingen, beginselen en karakter hij daarom
zoodanig voordraagt, als hij oordeelt, dat zulks aan de Natie, naar waarheid, kenbaar
kan en behoort te wezen. Van ter zijde ontmoet de Lezer eenige opheldering omtrent
andere gebeurtenissen van dien tijd, door VAN DER AA tegen alle waarheid aan
jammerlijk misvormd, als daar is de geschiedenis der beruchte zoogenoemde Freule
VAN DORTH, het gedrag van den Franschen Generaal GIROD, de zonderlinge
edelmoedigheid van den Heer PASCHEN, die, bij den eisch van gijzelaars door den
gen. Generaal, daartoe in de allereerste plaats zichzelven en zijne Bloedverwanten
aanbood, en andere stukken meer, welken men niet verder behoeft op te geven.
De Recensent, uitermate gevoelig voor de herstelling van de geschondene eer
eenes braven Mans, wenscht dit stukje in handen van allen, die besef hebben van
de waarde dezes eigendoms in de maatschappij, en houdt zich van de eerlijkheid
zijner Landgenooten genoegzaam verzekerd, om ook ten dezen opzigte te durven
vaststellen, dat de Natie den Man, den Burger, den Regter, den Vader, den Vriend,
tegen wien VAN DER AA haren vloek heeft willen uitdagen, en in wien dezelfde
Schrijver alle die Gouvernementen heeft beleedigd, die denzelven Man met hun
vertrouwen, en dus ook met het vertrouwen der Natie zelve, hebben begiftigd, en
(*)
nog bij aanhoudendheid blijven begiftigen , na deze zijne verdediging, zal
goedkeuren, vereeren en beminnen, als den getrouwsten waarnemer van alle zijne
burgerlijke verpligtingen, en hem, als zoodanigen, tegen alle de verguizingen van
den laster, zoo wel voor dezen tijd, als voor de Nakomelingschap, zal waarborgen.

(*)

Ten bewijze van dit laatste strekke, dat sedert de invoering van de nieuw verordende
Departementale Administratien, waarbij de kleinere Drost - ampten waren afgeschaft, de Heer
PASCHEN echter in zijnen vorigen post gecontinueerd is, schoon onder den veranderden titel
van Baljuw.
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Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch van Eduard Young,
door A.C. Schenk. IVde Zang. In den Haag, bij Immerzeel en Comp.
1807. In gr. 8vo. 92 Bl.
Na de uitgave der drie eerste Zangen van YOUNG's Nachtgedachten, in éénen bundel,
is de Heer SCHENK in zo verre van bestek veranderd, dat hij zijne Dichterlijke
Navolging van den vierden afzonderlijk in het licht zendt, met voorneemen om dus
stuksgewijs zijne moeielijke onderneeming voort te zetten. Spoediger, dan wij
verwachten konden, voldoet onze Landgenoot aan den wensch, waarmede wij onze
voorgaande en gunstige aankondiging van deezen belangrijken arbeid (zie Lett.
voor 1806. D. I. bl. 222-230) geëindigd hebben: en groeit nu onze hoope op het
vervolg, te gelijk met ons verlangen, niet weinig aan. Bereids is dat geheel van
onzen Dichter afgewerkt, welk Dr. YOUNG bij de eerste uitgave in 1742 der wereld
aanbood, wanneer deeze 4de Nacht de troostrijke Slotzang was van zijn voortreffelijk
Gedicht. Hij draagt dit welgepast Opschrift: ‘De Christelijke Triomf; behelzende, de
eenige geneezing van de vreeze des doods, en de behoorlijke aandoeningen der
ziele over dien onwaardeerbaaren zegen.’ In de Hollandsche uitgaven, zo die van
SCHENK als die van den Heere LUBLINK, is bovendien de benaaming van Klaagzang
geplaatst op den aangehaalden titel. Op welk gezag en om welke rede zulks geschied
zij, bevroeden wij echter niet: want in onzen druk van YOUNG (in het Engelsch) vinden
wij die benaaming niet; en weinig voegt dezelve ook, naar ons inzien, aan eenen
Lofzang, of Zegelied, waarvoor men toch, volgens de Aanteekening der Uitgeevers
zelve, deezen Nacht te houden heeft, om nu den Inhoud, het gezegde Opschrift,
en de bedoeling des Dichters, die troosten, veelmeer dan klaagen wilde, niet aan
te voeren ter staaving van onze gemaakte bedenkinge.
Het kruis van Christus, den Verlosser, heilrijk wegens de verzoening der zondige
en diep gevallen wereld met God, en zaligend in zijne gevolgen, door de overwinning
van de vreeze des doods, en de uitzichten ten eeuwigen leven door den verhoogden
Heiland voor de zijnen geopend, wordt hier bezongen in eenen zeer verheven en
warmen stijl. Dit kruis, nog heden eene ergernis bij de vijanden van Jesus, eene
dwaasheid in het oog van ligtzinnige wereldlingen en vermetele wijshoofden, maar
bij uitstek gezegend voor Christenen, die daarm roemen, en de kracht en wijsheid
Gods vereeren; welk eenen rijkdom en verscheidenheid van dichterlijke
bespiegelingen en treffende tafereelen moest hetzelve niet aanbieden aan eenen
YOUNG? Ongelukkig is er verschil in denk-
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wijze, zo hier te Lande, als elders, heerschende, over de Leer der Verzoening en
het werk der Verlossing, het Hoofdonderwerp van deezen waarlijk uitmuntenden
Zang! - Uitdrukkingen als deeze:
(*)

‘Zou, voor den worm, een GOD zijn bloed ten offer geven?’

om niet te zeggen geheele Voorstellingen en Bespiegelingen in dit keurige Gedicht,
staan hierdoor deezen bij uitstek te stichten, anderen schier evenzeer te ontstichten.
Wij voor ons wenschten gaarne, dat YOUNG zich ten deezen liever aan de taal der
Schrift, dan wel der Godgeleerdheid, gebonden had. Doch over het hoofd ziende
in den Dichter, wat wij anders, als indruischende tegen het gezond verstand, en
strijdig met de leer des Bijbels, naar ons begrip, in eene Godgeleerde Verhandeling
met nadruk gispen zouden, onderschrijven wij volvaardig dit vereerend oordeel van
den schranderen MELMOTH, ‘dat YOUNG in het bezingen van Christus kruis alle zijne
(†)
kunstgenooten overtroffen heeft.’
Uit het gezegde valt op te maaken, hoe bezwaarlijk het zij, de volheid en rijkdom
van gedachten, de verhevenheid en kracht van taal en schilderinge, behoudens de
bondigheid en duidelijkheid, die in het oorsprongelijke heerscht, en ondanks het
bijkomend bedwang van rijm en maat, in vloeiende Nederduitsche verzen over te
brengen of na te volgen. Maar tevens ontwaart men hieruit de hooge waarde, die
men heeft toe te kennen aan des Heeren SCHENK's uitneemende bewerking van
zijnen Dichter. Laat het zijn, dat de ingeslaagen weg hem meerdere vrijheid en
afwijking van zijnen Voorganger, je ook omzettingen en kleene veranderingen in
het werk, veroorlofd hebbe, die kwalijk in eene Vertaaling zouden te dulden zijn.
Echter wij kennen het doel en de grenzen van dusdanigen arbeid niet, of hij bleef
onder de verpligting om ons YOUNG te leveren in een uitheemsch en vervormd, maar
toch kennelijk gewaad. Ook heeft hij, durven wij daar bljvoegen, aan deezen eisch
zeer loffelijk beantwoord. Niet te verwonderen is het, derhalven, dat hij, onder eenen
arbeid

(*)

Ruim zo schriftuurlijk zoude het klinken, indien men, voor zijn bloed, ter deezer plaatze zijn
Zoon geschreeven vond. Zie JOAN. III 16. Echter valt de Heer SCHENK niet te beschuldigen
wegens zijne Navolging, die zeer getrouw is aan het oorsprongelijke; want bij YOUNG leest
men:

‘If a God bleeds, he bleeds not for a worm.’

(†)

Bij LUBLINK vertaald: ‘Sterft een God, hij sterft niet voor een worm.’
Verg. Aant. (2) achter deezen Nacht bl. 63 en 64.
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van langeren adem, en bij deeze schier onuitvoerlijke taak, wel hier en daar eenen
saalgreep deed. De onzijdigheid eens Beoordeelaars vordert hier van te gewaagen;
en wij mogen dit zonder aanstoot vermelden, nadien 's Mans welgeplaatsts zedigheid,
ter plaatze, alwaar YOUNG, met eene verdienste, gelijk aan die van MILTON, den lof
van het Opperwezen bezongen heeft, het zwakke en gebrekkige van zijne Navolging
rondborstig beleden, en door eene uitgebreide aanhaaling van het oorsprongelijke
voor deskundigen heeft blootgelegd. Bovendien is ons eene en andere
onnaauwkeurigheid voorgekomen, die wij noode den naam van misslag geeven
kunnen, hoezeer de rondborstigheid vereische, dat wij haar aan den dag brengen,
of mogelijk de Heer SCHENK eerlang besluiten mogte om deeze kleene gebreken te
verhelpen.
Wanneer YOUNG, van de jagt en onderlinge vervolging der Eerzuchtigen
spreekende, ten slot, naar LUBLINK's vertaaling, daarbij voegt, ‘tot de DOOD, die
geweldige Jaager, hen allen in den grond hedelft,’ drukt de Heer SCHENK dit
denkbeeld met geene volkomen duidelijkheid uit in deezen regel, (bl. 9.)
Tot hij, die 't vreeslijkst jaagt, hun woede in 't graf bepaalt.

Wat immers belet, of wijst den Leezer aan, dat hij aan geenen anderen Nimrod hier
denken kan, dan aan den Dood? Eveneens, in den volschoonen aanhef bij het kruis
van Christus, dunkt ons het laatste vers te verflaauwen, en minder krachtig en klaar
te zijn, dan wij zulks wenschen zouden. (bl. 21.)
Hoe wordt mijn ziel bestormd door 's Hemels rijksten zegen,
Die boven 't heilig kruis zich berghoog zamendringt,
En plotsling neergestort, haar insluit en omringt!
Verbaasdheid grijpt mij aan, GEKLUISTERD IN DIEN KERKER.

In welken kerker? vroegen wij onszelven; in dien van 's Hemels rijksten zegen? Dit
luidt vreemd, maar schijnt toch wel de bedoeling te zijn. O! versmaat en rijm, dat,
meer of minder, bij wijlen den besten onzer Dichteren kluistert. The pris'ner of amaze,
‘als de gevangene der verbaasdheid,’ staat enkel bij YOUNG, en wij voor ons hadden
liever op Deszelfs voorbeeld éénen regel hier onvoltooid gezien, dan zo aangevuld.
Spoor eener onvolledige Navolging, en gemis van een voornaam denkbeeld, door
YOUNG uitgedrukt, treffen wij wederom aan in deeze verzen (bl. 31.)
... Ik, op aarde een stofje in zonde en stof verloren,
Zing ik een onderwerp te hoog voer 's Hemels koren!
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LUBLINK heeft hier: ‘Zal een stofje van deeze wereld, DIE ZELF MAAR EEN STOFJE IS,
zal dat in stof en zonde, hemelsche onderwerpen stamelen?’ Wat hier ontbreeke,
is middagklaar uit de vergelijking.
Voorts achten wij (op bl. 50) het woord leger zeer te onregte voor doodsbedde
gebezigd te zijn; en brengt dit veel toe, dat men aldaar de Navolging van SCHENK
kwalijk verstaan kan, zonder of YOUNG of de Vertaaling te openen.
't Geloof beschermt en pleit voor dat onschuldig leger,
Hoe schreeuwend aangeklaagd door elken onregtpleger.

De zamenhang moge iets toelichten; maar niet zoveel als dit gezegde bij LUBLINK,
waarop gedoeld wordt: ‘Het Geloofalléén (ontwapent het verderf) en spreekt het
onschuldige graf vrij tegen alle schreeuwende aanklagten.’
Eindelijk, waar YOUNG, in eene tusschenrede, aangaande de Wijsgeeren, of
LORENZOOS onzer eeuwe, zegt: Van DIEN verheven roem (den roem naamelijk van
zo wijs als SOCRATES te zijn) willen zij ongaarne iets missen; heeft de Heer SCHENK
deeze stelling, onzes inziens niet zonder eenige dubbelzinnigheid, dus uitgedrukt
(bl. 54.)
(En dien verheven roem mag niemand hen betwisten.)

Maar welke is hier de bedoelde meening? Kunnen en willen de Ongeloovigen niet
dulden dat die roem aan hun betwist worde, - of, mag niemand deswege met hun
naar regt en rede in eenig geding treeden? Het aangevoerde uit LUBLINK's Vertaaling
heeft die twijfelachtigheid niet.
Wij eindigen onze aanmerkingen, met onzen opregten raad aan den Heere SCHENK
te herinneren, van zich door geene bedenking of drang te laaten vervoeren tot
eenige overhaasting met de uitgave der volgende Zangen, hoezeer wij die
reikhalzend te gemoet blijven zien. Vlug moge zijn jeugdige Dichtader vloeien; maar
toch de taak, welker moeielijkheid hij beter dan iemand kent, vordert een taai geduld,
langzaamen voortgang, herhaalde beschaaving, herziening, en omwerking van het
gebrekkige, dat noode van een vaderlijk oog in eigen herssenvrugten erkend wordt.
Het Nonum prematur in annum schrijft hem de Nederlandsche Zangberg ten wet
voor, zal dezelve op zijnen arbeid blijven roem draagen.
Leed doet het ons, dat wij, na de volledigste aanprijzing, onze Leezers met eene
enkele proeve, uit menigte anderen om haare kortheid gekoozen, tot het Werk zelve
en dit uitsteekend Gezang moeten heenen wijzen tot eigen voldoening. Wij zijn
evenwel verzekerd, dat de volgende verzen
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(bl. 12 en 13) onzen lof billijken, en hunne begeerte naar dit Meesterstuk uitlokken
zullen.
o Gij, mijn Opperbeer, Beslisser van mijn dagen,
Van dood en leven beide, o nooit geschapen bron
Van alles; eindelooze, onstoffelijke zon
Der wereld; Gij, wier gloed, wier koesterende luister,
Toen ik bewustloos sliep in 't alomzwachtlend duister,
Geringer dan 't gewormte en 't nu betreden stof,
Ook mij dien nacht ontrukte, om, eeuwig U ten lof,
De stralen van den dag, den gouden dag te drinken;
(*)
Te juichen dat ik leve en uwen glans zie blinken ;
Gij schiept mij voor 't geluk; ja, liefde zonder piel!
(†)
Voor de eindlooze aan was zelfs van eindloos klimmend heil;
Gij kent geen ander doel dan mijn geluk en zegen.
Welaan dan, wat mij hier, in 't pelgrims dal bejegen,
Ik trek langs dezen weg, gewenkt door uwe hand,
Zoo blijde als Abraham naar 't onbekende land.
'k Berust in uw belofte, o rots van mijn vertrouwen!
En 'k weet op welk een rots mijn hopend hart mag bouwen:
'k Zie onverschillig neer op 't leven en den dood;
Slechts dit, dit is voor mij belangrijk, edel, groot, Zoo lang ik leve, o God! geheel voor U te leven.

Over de Katholijken in Ierland. Naar het oorspronglijk Fransch, uit
den Moniteur van den 11 Meij 1807. Alom. In gr. 8vo. 16 Bl.
Het geagte Dagblad de Moniteur bevat zomtijds geheele Vertoogen of
Verhandelingen van eenen Geschied- en Staatkundigen aard. Zommige deezer zijn
waardig, op eene onderscheidender wijze daar uit overgenomen, voor de
vergetelnisse bewaard, en ook in andere taalen bekend te worden.

(*)

Van de veelheid der aangeweezen schoone Navolgingen of Toespeelingen van YOUNG op
den Bijbel, en aantal ongewijde Schrijvers en Dichters, onder LUBLINK's Vertaalinge, heeft
onze Uitgeever, als gezegd is (Lett. voor 1806. D. I. bl. 224.) niet verkoozen gebruik te maaken
Dit evenwel was, onzes oordeels, geene rede, die ons hinderen mogte, om eene plaats uit
OVIDIUS, elders niet bijgebragt, hier aan te voeren, waarop wij vermoeden dat de Engelsche
Dichter het oog had. Wij vinden deze ve Met. I. vs. 85.

Os homini sublime dedit, coelumque tueri
Jussit, & elatos ad sidera tollere vultus.
(†)

Aanwas is manlijk: doch laaten wij den Heere SCHENK, om de schoonheid van den regel, eene
taalfout kwijtschelden.
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Een stuk, de Catholijken in Ierland betreffende, over wier lot zo veel geschreeven
en zo zwaar geschil gevoerd is, bovenal in Engeland, ten deezen Jaare, in dit
Dagblad geplaatst, oordeelde men eener Nederduitsche Vertaaling en afzonderlijke
Uitgave waardig.
In 't zelve komt een kort berigt voor van de Lotgevallen der Catholijken in dat Rijk,
van de vroegste tijden af tot den tegenwoordigen. De Verdrukkers worden met
schande gebrandmerkt, de Verdeedigers vereerd.
Volgens de opgave, hier voorkomende, telde men aldaar, in 't Jaar 1731, over
eene bevolking van 2,500,000 zielen, 1,309,400 Catholijken. Thans verzekert men,
dat de geheele bevolking met 2,000,000 zielen vermeerderd is, en men telt 3,550,000
Catholijken. Vier vijfde gedeelten der Bevolking vinden zich van alle staatkundige
regten verstoken en leeven in verdrukking. Hunne Bedienaars van den Godsdienst
leeven er arm en veragt; terwijl de Angelikaansche Aartsbisschoppen en
Bisschoppen, groot in aantal, rijke jaarwedden trekken, ruime en weinig bezogte
Kerken hebben, terwijl men in Steden vol Catholijken naauwlijks eenige Kapellen
bestemd ziet.
Wij schrijven het wel te wagten slot af. ‘De tijd is gekomen, waarin niets meer de
ondoordringbaare verschanssing van de vrijheid des harten bedwingen moet. De
Keizer NAPOLEON heeft met dezelfde hand, waarmede hij de Protestanten in Frankrijk
de openbaare uitoefening van hunnen Godsdienst heeft vergund, de Catholijken in
Saxen vrij gemaakt. Hij leeraart de Vorsten, dat hen, in zaaken den Godsdienst
betreffende, in onze dagen, niets overblijft, dan de heilzaame instellingen, die
krachtdaadig op de gemoederen werken, te beschermen; dan aan alle de burgers
de vrije uitoefening van den Godsdienst, dien zij belijden, te waarborgen; dan de
beweeggronden, welke hen daar aan mogten hechten, te vermenigvuldigen; en dan
hen door deeze vermogende banden in de uitoefening der algemeene Zedekunde
te houden, zonder welke er geene Maatschappij bestaat, en waarvan de Godsdienst
alleen het heilzaam gebied, in den grond der harten, kan handhaaven.’
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Redevoering ten betoge dat de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen onafhankelijk is van de bijzondere Staatsgesteldheid,
en hare weldadige strekking bescherming en aanmoediging
verdient onder allen Regeringsvorm. Uitgesproken in de Kerk der
Doopsgezinde Gemeente te Utrecht, bij gelegenheid van het
Verjaarfeest des Utrechtschen Departements, gevierd den 27sten
van Bloeimaand 1807, door den daar toe benoemden Voorzitter,
F. van Teutem. Te Utrecht, bij G.T. van Paddenburg en Zoon. 1807.
In gr. 8vo. 40 Bl.
Van tijd tot tijd, om de vijf jaren meenen wij, viert het Utrechtsch Departement Tot
Nut van 't Algemeen den jaardag van deszelfs oprigting; het houden eener
Redevoering ter dezer gelegenheid viel den Eerw. VAN TEUTEM ten deel, en wij
twijfelen geen oogenblik of het is zijn Eerw. gelukt, door deze eenvoudige maar
hartelijke Feestviering, gelijk hij zich uitdrukt, de belangneming en het dankbaar
gevoel voor die belangrijke Maatschappij te verlevendigen en uit te breiden, gelijk
het aanzoek tot de uitgave van zijn opstel voor hem het vereerend bewijs was van
de welverdiende goedkeuring van zijn talrijk gehoor. Het onderwerp der Redevoering
doet eer aan het gevoel van den opsteller; en 's mans welbekende talenten, en de
hem eigene wijze van behandeling en voordragt, gaven ons vooraf reeds de
verzekering, dat wij bij de lezing niet alleen genoegelijk onderhoud, maar vooral ook
nuttige waarschuwende wenken zouden vinden, waarvan wij de behartiging met
gerustheid verwachten van dat zoo uitgebreid en algemeen nuttig ligchaam, met
welks voortdurend bestaan, getrouwheid aan deszelfs doel en beginselen, en ijverige
werkzaamheid, wij den bijzonderen en algemeenen welstand onzes Vaderlands,
de zedelijkheid en het huisselijk geluk van duizenden onzer Landgenooten, op het
naauwst verbonden rekenen. Na eene gepaste inleiding, bevattende den lof en
voorspoed dezer Maatschappij, betoogt de Redenaar zijn onderwerp 1.) uit het
verklaarde doel dezes Genootschaps; 2.) den aard van deszelfs werkzaamheden;
3.) en uit de uitkomsten, welke hetzelve tot hier toe heeft opgeleverd; en alzoo wordt
voldingend aangetoond voor iederen onpartijdigen, dat de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen onafhankelijk is van de bijzondere staatsgesteldheid, en dat hare
weldadige strekking bescherming en aanmoediging verdient onder allen
regeringsvorm. In de daad, ‘welk wijs en billijk regent,’ (deze woorden willen wij
overnemen) ‘waar en hoedanig in aanzien en magt verheven, zal deze loflijke
werkzaamheden niet toejuichen; ja ook daarvan het geluk en den bloei zijner staten
niet gerust verwachten? -
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Wat ooit voor of tegen het belang der Volksverlichting moge gedacht of gesproken
wezen, van die verlichting, welke de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voorstaat
en bewerkt heeft de rust geenes lands, onder wat beheer of wetgeving gebragt, iets
te vrezen. Wijsheid is hare voedster, orde hare gezellin; stille deugd en nederige
welvaart zijn de zuivere planten, die elken grond toekomen, en onder haren wasdom
welig groeijen. - Niets moge dan voorts den schoonen bloei beletten, waarmede zij
nu reeds hare vruchtbare takken en hare milde schaduw alom verspreidt! Gerust
ga zij voort, gelijk zij is begonnen, haar weldadig licht, haar koesterend schijnsel,
haren helderen glans tot op de donkere wanden der ongeziene woning van den
geringsten daglooner in huisselijken vrede en gezellige vreugde te doen spelen!
Gerust ga zij voort, door hare leerzame verhalen, gesprekken en redenen, naar
zijne vatbaarheid en zijnen smaak berekend, zijnen arbeid te verpoozen en zijne
ziel te verkwikken! Gerust ga zij voort, hem haren zeldzamen en belangrijken
boekenschat, zoo ver haar vermogen reikt, om niet te ontsluiten, en niet slechts de
middelen te beramen, maar ook dadelijk in het werk te stellen, tot zijne beschaving
en veredeling! Gerust - ja moedig en onverzettelijk ga zij voort, wat zij bij bejaarden
niet te vergeefs beproefde, voor het aankomende geslacht voluit te ontwikkelen, en
door haten heerlijken invloed op de opvoeding en het onderwijs volkomen tot stand
te brengen! Zij breidt dan het rijk der beschaving in alle harten uit, doet
menschengeluk en menschenwaarde op eenen lagchenden bodem overal
ontspruiten, maakt het volk, waarvoor zij bloeit en werkt, geëerd, gezegend en
bemind, en verdient de openbare hulde van, wie hij ook zij, dien de eer toekomt
over dit volk het bewind te voeren.’
De versjes, door den Redenaar zelven voor deze plegtigheid vervaardigd, zijn
wel en doelmatig.

Richard Flemming, of de Deugdzame Staatsdienaar. IIIde Deel.
Naar het Hoogduitsch. Te Amsterdam, bij G. Roos. 1806. In gr.
8vo. 491 Bl.
Eene Roman, waarvan het eerste Deel reeds voor 15 jaren bij ons het licht zag, en
het tweede in 1793 volgde. De gedurige vrage nog naar dit onvoltooide Werk, een
bewijs hoezeer het in den smaak onzer Natie viel, bewoog den Uitgever, de
tegenwoordige bezitter van het regt der Copie, er dit derde en laatste Deel bij te
voegen. Dit meldt ons het
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Voorberigt. De vroegere Deelen zijn op hun tijd in ons Maandwerk vermeld. Met dit
derde loopen wij niet hoog; leerzaams vonden wij maar weinig; doch den bezitteren
der vorige Deelen zal het denkelijk vermaak doen, dat de oude FLEMMING nog
herstelde, en in eer en grootheid komt; terwijl men de liefdesgeschiedenis van 's
mans Dochter, enz. ook met genoegen lezen kan. Het spijt ons, dat de vertaling
niet beter, en de uitvoering zo tamelijk slordig is.

Brief van den heere G.J. van Wij, te Arnhem, aan den heere B.
Hussem, te amsterdam, wegens een meer dan waarschijnlijk
ontdekt kankermiddel.
Wel Ed. Heer en Vriend!
Onder andere mij twijfelbaar voorkomende gevallen van Kankergenezingen door
den Med. Doctor F.H. KATZENBERGER, wonende te Warendorff, in 't Munstersche,
zoo door mondelinge berigten, als bij annonce in de Couranten en andere
Tijdschriften, zag ik ook onlangs de bejaarde Juffrouw V.O., welke zes jaren te voren
mij wegens hare carcinomatense borst geraadpleegd had, doch aan mijne
raadgeving, welke ik toen heilzaam achtede, geenen zin had, en nu eindelijk ruim
zes maanden te Warendorff ter genezing zich opgehouden heeft, als hersteld
teruggekeerd is naar hare woonplaats, doch bevonden hebbende dat nog
aanmerkelijke overblijfsels aanwezig waren, zich zelve het Kankermiddel (zekere
roode zalf) geappliceerd heeft, met het zelfde effect, als onder vorige behandeling
des Heeren KATZENBERGER aan haar gebleken was, en met volkomen vertrouwen
op de radicale genezing, waaraan ik echter zeer twijfele, aangezien onder andere
haar zwakke toestand, aanhoudende koortsen en zeer verzwakkende buikloop,
verplaatsing van Kankergift, in de vochten heerschende, denoteeren.
Deze Lijderesse heeft (volgens verhaal) langs geschikte wegen, en met veel
beleid, het bij haar Ed. zoogenaamde Geheim, uit het zelfde kanaal, waar langs de
Heer KATZENBERGER 't zelve magtig geworden is, weten te bekomen; en
niettegenstaande zij 't zelve op zeer hoogen prijs waardeert, ben ik bij gelegenheid,
in hare woonstad geroepen zijnde, (bij eenen Lijder, wien ik, om reden eenes
afgrijsselijken Tongkankers, geene andere dan palliative hulpmiddelen konde
aanraden) volkomen geslaagd, om van haar Ed. en 't middel on t voor-
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schrift ter bereiding, en verdere behandeling ter beproeving, magtig te worden.
De verpligting van geheimhouding des voorschrifts, vooralsnog, mij opgelegd, is
van zoodanigen aard, indien ik er, in geval van waren Kanker, mede slage, (waaraan
ik alsnog wantrouwe) dat ik, aan de belofte voldoende, 't zelve, ten nutte van het
Menschdom, aan mijne Kunstgenooten zal kunnen mededeelen.
Nadat ik nu in het geachte Maandwerk, de Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen voor 1807. No. XII. van de mededeeling door den Med. Doctor
CLEVE, het volgende gelezen had: ‘Daar welligt vele uwer Lezers, en vooral die van
de beminnelijke sexe, zullen getroffen zijn door het voorbeeld van onzen
Kunstbroeder, den schranderen KATZENBERGER, in 't genezen van den Kanker,
onlangs uit menschenliefde medegedeeld door den Heer J. DE HEER, in No. 9. voor
1807. van uw geacht Maandwerk; heb ik het niet ondienstig gedacht, UEd. of liever
uwe Lezers, met de nevensgaande eenvoudige Methode om den Kanker in de
Borsten in vele gevallen voor te komen en te genezen, in het Journal der Practischen
Heilkunde, 23 Band, 4 Stuck, van den beroemden HUFELAND, en door hemzelven
medegedeeld, bekend te maken, enz.’ voelde ik mij (met voorbijgaan der
beoordeeling van HUFELAND's voorschrift ter afwending of verligtingskuur tegen den
Kanker, 't welk iederen ervaren Heelkundige, die de lecture van HUFELAND's schriften
niet onverschillig acht, bekend is, en door hen naar waarde kan, maar nimmer door
de Lijderesse zelve ter aanwending behoort beoordeeld te worden) verpligt, om
wegens de Heelmethode, in navolging van den Heer KATZENBERGER, aan mijne
Kunstgenooten zoo veel mede te deelen, als ik tot nog toe vrijheid heb te mogen
bekend maken; terwijl ik tot aan den tijd, dat ik door proeven, wegens de
geneeskracht des middels tegen waren Kanker, proefondervindelijk en volkomen
overtuigd ben, mij aanbiede, om dat Kankermiddel, (met de manier van behandeling
in scriptis) 't welk mij voor het echte Kankergeneesmiddel des Heeren KATZENBERGER
(en, zoo als het mij ook duidelijk toeschijnt, op ontwijselbare gronden) medegedeeld
is, aan ieder ervaren Heelarts ter beproeving toe te schikken, in hoop dat ik spoedig
in staat zal zijn, om het voorschrift zelve bekend te maken, zoo als ik het uit de hand
van zekere edelmoedige Juffrouw, Nichte der voorbedoelde Lijderesse, ontvangen
heb, die de behandeling (op voorschrift en onder opzigt van den Heer KATZENBERGER)
harer Tante te Warendorff heeft bijgewoond, ten zelfden tijde der behandeling van
de Lijderesse, waarvan de Heer J. DE HEER met zoo veel (althans tot hier toe en zoo
veel daar van bekend is) verdienden lof, en als waren alle
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Heelkundigen van die behandelingsmethode ongelukkig geheel en al onkundig,
gewag gemaakt heeft.
Dat ondertusschen de edelmoedige Heer J. DE HEER, ten opzigte der onbekendheid
van het middel des Heeren KATZENDERGER aan de Heelkunstoefenaren, gedwaald
heeft, zal blijken, zoo dra ik het genoegen zal kunnen hebben, om openlijk de
Heelmethode van laatstgemelden Heer mede te deelen. - Dit is mij voorloopig
geoorloofd te zeggen, dat het voorname doel dier geneeswijze gelegen is in de
geheele vernietiging der Kankerklieren door het Arsenicum: en dat men voorlange,
onder andere door WILHELM REINHARD LE FEBURE, op soortgelijke wijze een
aanmoedigenden wenk ter genezingsbeproeving gekend heeft, blijkt uit zijne openlijke
mededeeling zelve, of kan men ook aangeteekend vinden in mijne bekroonde
Prijsverhandeling, beantwoordende de Vraag, voorgesteld door het Genootschap
onder de zinspreuk Servandis Civibus, IVde Deel, in 't jaar 1779, bladz. 138. enz.
De Vraag is van den volgenden inhoud: ‘Kunnen wij ons overtuigd houden, dat een
ware Kanker zonder de afzetting tot genezing is gebragt? Welke ongemakken zijn
het veelal, die zich onder de gedaante van deze woedende kwaal vertoonen, en
onder dien naam of genezen, of door nog erger dwaling, als ongeneeslijk behandeld
worden? Hoe velerlei is de oorsprong van dusdanige misslagen, naar de
verscheidenheid der lijdende deelen, naar de onderscheiden soorten van Kankers,
of naar den bijzonderen aard van het bedriegelijk ongemak, 't welk men er te onregt
voor aanziet? En kan, eindelijk, ook zoodanig een ongemak ooit wel tot wezenlijken
Kanker ontaarden?’ - Het zal er dan nu maar alleen op aankomen, om te doen zien,
(wij hopen tot heil der lijdenden) dat, schoon de Heelartsen meestal op den weg
geweest zijn, om met dit middel voordeel te kunnen doen, zij echter, en met reden,
te beschroomd geweest zijn, om alsnog zulk een nog niet genoeg beproefd,
gevaarlijk, en, onbedreven beslierd, doodelijk middel aan te wenden; tot dat nadere
proefnemingen, door meer kloekmoedige uitoefenaars der behandelingen van
Kankergebreken, meer zekerheid en licht verspreid, en de genezingsbehandeling
meer veilig uitgeoefend zouden hebben.
In hoe verre nu ons bedoelde zoogenaamde Kankermiddel den voorrang boven
dat van LE FEBURE en anderen verdiene, zal nader moeten blijken; terwijl wij
intusschen zeker stellen, dat de Kankerbehandeling, welke wij in navolging van den
Heere KATZENBERGER gezien hebben, niet op welberedeneerde, maar op Empirische
gronden gevestigd is, en hartelijk wenschen, dat deze Empirische behandeling,
gelijk alle voorouderlijke geneeskunstbehandelingen, den weg moge banen tot
volkomen zekere genezing van dat afgrijsselijk, schrikbarend en doodelijk venijn,
de Kanker.
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Ik behoef hier niet op nieuw er voor uit te komen, dat ik het anders, ten opzigte der
ware Kankers, ten meesten opzigte met Uw Ed. en alle Heelkundigen van den
besten stempel eens ben, daar ik er in mijne voorgemelde Prijsverhandeling zeer
uitvoerig en zoo ik meen voldingend voor uitgekomen ben, en in mijne verschillende
gevallen, in latere tijden medegedeeld, ja zelve meermalen beredeneerde
Kankergenezingen vrnchteloos beproefd heb; maar met dat al zijn er gevallen,
waarin men, naar mijn inzien, veilig kan en behoort te beproeven, wat men met het
Kankermiddel voornoemd ter behouding der lijders kan uitrigten, in die gevallen
bijzonderlijk, waarin wij op eene andere wijze niets ter genezing, in onzekerheid van
den waren scrophuleusen, kankerachtigen of venerischen aard des gebreks, durven
aanwenden, en naar ons beste weten eenen gewissen kort aanstaanden dood te
wachten hebben; althans het zijn die gevallen, waarin ik het middel voorgenomen
heb te beproeven, terwijl ik met hetzelve zoodanige inwendige midderen paren zal,
als mij naar omstandigheden toeschijnen, en met den aard des gebreks meest nuttig
voorkomen zullen, te behooren.
En, dewijl het voor Heelkundigen hoogst wenschelijk is, dat de waarheid van het
al of niet geneeskrachtige dezes middels spoedig ontdekt worde, en er bovenal het
lijdend menschdom veel belang bij heeft, dat men allerwegen, waar zich Kankerlijders
bevinden, zulk eene begeerlijke hulp, zonder van eenen enkelen Heelarts alleen af
te hangen, kan bekomen; zoo biede ik mij nogmaals, ten slotte van dezen Brief, aan
(en dit was de reden vooral, waarom ik Uw Ed. in het openbaar dezen deed
toekomen) aan alle zoodanige Kunstgenooten, wier kunde en ervarenheid in de
Heelkunde den toets der ondervinding hebben doorgestaan, ter bezorging van het
middel; ten einde hetzelve met die behoedzaamheid als daarbij vereischt wordt, en
met die oplettende waarneming als tot de verzameling van echte proeven strekken
kan, gebruikt zoude kunnen worden.
Intusschen wensche ik, dat mijne heilbedoelende pogingen gelukken mogen;
terwijl ik, mij steeds in uwe voortdurende vriendschap aanbevelende, ben
Wel Ed. Heer en Vriend!
Uw Eds. zeer dienstv. Dienaar
G.J. VAN WIJ.

Arnhem,
11 October 1807.
In No. XL Letteroef. bl. 489. reg. 4. staat Door, lees Daar. En in No. XII. bl. 532. reg.
6. van ond. Sythen, in plaatse van Scythen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Interpretatio Epistolae Pauli ad Galatas. Auctore E.A. Borger, Theol.
Doct. Lugd. Batav. apud Haak et Soc. 1807. 8vo. pp. 400.
Onder dezen titel is nu verschenen de Akademische Verhandeling, of het Specimen
Hermeneuticum inaugurale, exhibens interpretationem epistolae Pauli ad Galatas,
door den Heer BORGER in het openbaar verdedigd. De berigten, zoo van deze
verdediging, als van de gansch ongewone plegtigheden, welke daarbij, ter vereering
(*)
van BORGER, hebben plaats gehad , deden ons ten aanzien der bekwaamheden
en het karakter van den Heer BORGER de allergunstigste denkbeelden vormen, en
ontstaken het verlangen, om met deze Verhandeling van nader bij bekend te worden.
Aan dit verlangen is voldaan; en dat wij in onze hooge verwachting geenszins zijn
te leur gesteld, zal het volgend beknopt verslag kunnen leeren.
In de Voorrede zien wij, dat de Hoogleeraar J. VAN VOORST den Schrijver tot het
opstellen dezer Verhandeling en het kiezen der stoffe heeft aangespoord; terwijl hij
het volgen van diens wil en gezag zediglijk wil hebben aangemerkt als eene
verschooning wegens het moeijelijke des onderwerps. Hoewel groote mannen de
verklaring dezes Briefs ondernomen hadden, stond dit echter, naar het gevoelen
van BORGER, niet gelijk met het schrijven eener Iliade door Homerus; welke te willen
navolgen of verbeteren, steeds voor eene vermetelheid werd gehouden: - eene
aanmerking, waarmede hij het vermoeden van vermetelheid, in iets te ondernemen,
't geen beroemde mannen vóór hem gedaan hadden, van zich wilde weren. De
Heer BORGER heeft

(*)

Zie Algemeene Konst- en Letterbode dezes Jaars, No. 24.
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getoond, dat deze onderneming zeer wel berekend was voor zijne krachten, en
geen onpartijdig beoordeelaar zal hem van roekeloosheid beschuldigen.
o

Het ligchaam der Verhandeling bevat drie deelen; 1 . Eene inleiding tot den Brief
o

o

aan de Galatiërs; 2 . Oordeelkundige aanmerkingen over, en 3 . De verklaring of
uitlegging van denzelven.
De Inleiding loopt over Galatië en deszelfs bewoners - over de Christelijke
Gemeente in Galatië - over de genen, die deze Gemeente meermalen verontrusteden
- vermelding van den inhoud des Briefs - onderzoek naar tijd en plaats, wanneer
en waar dezelve geschreven zij.
Over de herkomst, regeringsvorm en lotgevallen der Galatiërs, uit Gallië, 300 jaar
vóór onze telling, in Klein Azië zich nedergezet hebbende, verspreidt, nevens de
aanmerkingen van BORGER, een aanmerkelijk licht de, tot hiertoe, onuitgegeven
Brief van den beroemden P. WESSELING aan den geleerden Middelburgschen
Kerkleeraar J. PLEVIER; welken Brief wij hier gedrukt vinden, met voorkennis van
den Hoogleeraar J.G. TE WATER, aan wiens heuschheid de Heer BORGER dezelve
verschuldigd is.
Schoon er tot de Gemeente in Galatië ook Christenen uit de Joden behoord
hebben, zoo bestond het meerendeel echter uit die van Heidensche afkomst, welken
de Apostel, zoo veel mogelijk, tracht bestand te maken tegen ontijdige ijveraars
voor de plegtige instellingen van Mozes; hetwelk in de 2de §. der inleidinge getoond
wordt.
Wie de verkeerde ijveraars voor de Wet waren, die de Gemeente beroerden, is
niet bekend; doch 't komt BORGER voor, dat het listige veinsaards waren, die het
Christendom beleden hebben, om dies te gemakkelijker hetzelve bij de Galatiërs
te vernietigen. De Schrijver leidt het slecht karakter dezer menschen vooral af uit
den toon van hardheid, waarop de Apostel hen tegenspreekt, daar hij in de Brieven
aan de Romeinen en Corinthiërs de voorstanders der Mozaische instellingen, die
tevens welmeenende Christenen waren, met zachtheid gewoon is te behandelen.
Daarenboven bleek hun kwaad oogmerk uit de beschuldigingen tegen den Apostel
aangevoerd, om op diens waardigheid en gezag inbreuk te maken - al hetwelk
beknopt en oordeelkundig § 3 wordt ontwikkeld.
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De inhoud des Briefs wordt § 4 opgegeven als drieledig, bevattende I. Betoog van
't Goddelijk gezag der leere door den Apostel verkondigd. II. Verdedigingen tegen
den laster der boven bedoelde tegenstrevers. III. Bewijs, dat de Apostel nu dezelfde
leer staafde en predikte, die hij voorheen reeds had verkondigd. Na deze opgave
wordt weder elke bijzonderheid, met aanhaling van hoofdstuk en vers, uit den Brief,
naauwkeurig aangewezen.
Breedvoeriger is het onderzoek over den tijd en de plaats, waar deze Brief
geschreven zij. Dit met zekerheid te beslissen, is onmogelijk; waarschijnlijkst komt
het BORGER voor, denzelven te brengen tot het jaar 51 of 52 onzer telling, 't zij men
dan Thessalonica, of Beroea, of Athene, of Corinthe, al hetwelk niet met zekerheid
te bepalen is, voor de plaats houde, waar de Apostel denzelven geschreven heeft.
Gelijk in deze Inleiding alles naauwkeurig, oordeelkundig en schrander
beredeneerd is, tevens blijken dragende van ongemeene belezenheid, zoo kunnen
wij dit zelfde getuigen van de Animadversiones Criticae, welke het tweede deel der
Verhandeling uitmaken, en ten doel hebben, de ware lezing, op veelvuldige plaatsen,
in het licht te stellen, en uit de vergelijking van verschillende handschriften te staven.
Hetgeen hier geleverd wordt, is uit de beste Schrijvers, waaronder WETSTEIN en
GRIESBACH eene voorname plaats bekleeden, met veel zorgvuldigheid getrokken.
Het bijeenverzamelde is oordeelkundig getoetst, en, naar gelange van het gewigt
der plaats, meer of min uitvoerig uiteengezet.
Het derde en, gelijk natuurlijk is, het uitgebreidste deel dezer Verhandeling bevat
de Verklaring van den Brief. Niet alleen elke spreekwijze, maar ook elk woord, 't
welk uitlegging behoeft, wordt opgehelderd, zoo uit de eigenaardige beteekenis, als
uit de vergelijking van gelijkluidende plaatsen der H.S.; terwijl dan de meening des
Apostels, of door eenvoudige vertaling, of door meer of min uitvoerige omschrijving,
wordt aangeduid. Bij moeijelijke en betwiste plaatsen worden de verschillende
gevoelens der Uitleggeren voorgesteld en getoetst. De beste Schriftverklaarders
van vroegere en latere dagen zijn door den Heer BORGER geraadpleegd, en is
inzonderheid gevolgd de methode van den beroemden KOPPE. Gelijk er fraaije uit
weidingen in deze Verhande-
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ling voorkomen, als bij voorb. over 't gebruik en de toepassing der Allegorien door
den Apostel Paulus, en bij die gelegenheid te regt wordt getoond, dat men uit zekere
overeenkomst niet tot het voorafschaduwende of Profetische besluiten mag, - zoo
vindt men ook over zulke woorden of spreekwijzen, welke door den Apostel
veelmalen gebruikt worden, en die van bijzonder gewigt zijn, tot beter verstand van
dezen Brief, en om noodelooze herhalingen te vermijden, belangrijke uitweidingen.
Hiertoe behoort vooral hetgeen gezegd is over de doorgaande beteekenis der
woorden δίκαιος, δικαιουν, δικαιοῦςαι, ἰργα νόμ , πίςις en πιςεύειν, waarvan wij
hier, tot eene proef, het hoofdzakelijke zullen mededeelen.
Apostel Paulus, zoo in dezen, als in den Brief aan de Romeinen, die met dien
aan de Galatiërs in de hoofdzaak veel overeenkomst heeft, der Joden waan om uit
hunne Wet geregtvaardigd te worden, en de verachting, waarmede zij de Heidensche
zondaars behandelden, als hoogst ongepast verklarende, wijst aan de onmogelijkheid
voor de Joden, om uit hunne Wet te worden vrijgesproken. Dit was alleen 't geval
van hem, die bleef in 't geen geschreven was om het te doen - deze zou leven,
terwijl de overtreder met vervloeking of straf bedreigd wordt. Niemand der Joden
zich op het eerste kunnende beroemen, stonden zij daarin gelijk met de zondaars
uit de Heidenen, dat zij veroordeeling te wachten hadden, ten ware zij als
vrijgesprokenen van straf behandeld werden door den Allerhoogsten. Δικαιοῡςαι en
ἒχειν ἂφεσιν ἀμαρτιῶν worden onderling verwisseld. Evenwel bepaalt zich de
beteekenis van het eerste niet alleen tot het kwijtschelden van straf, maar is ook
naauw verbonden met de beteekenis der woorden ἐνλογεῖσθαι en ζῂν. Zoodat
Δικαιονςαι niet alleen te kennen geeft, vrijgesproken, maar ook, der zaligheid
deelachtig worden. Want, ‘iemand als regtvaardig houden, hem, als zoodanig, voor
belooning vatbaar verklaren, en hem dadelijk vergelden,’ waren denkbeelden, die
den Apostel voor den geest zweefden, en welke hij door het woord δικαιοῦν wilde
te kennen geven.
De δικαιωσις, de Regtvaardiging, hier uit volgende, was, naar 's Apostels leere,
niet uit de werken der wet (ἐργα νόμον). Ofschoon 't woord wet door den Apostel
wel in ruimer beteekenis gebezigd wordt in zijne Brieven, geeft het echter in dezen
Brief te kennen de Me-
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zaische wet, en vooral derzelver plegtige Instellingen. De waarneming van dezelve
is dus, 't geen door de werken der wet verstaan moet worden. Maar dit kon niet
aanbrengen de bovengemelde Regtvaardiging. Langs welken weg kon men dan tot
dezelve geraken? De Apostel leert: door het geloof in Jezus Christus. (Hoe juist
anders over 't geheel de voordragt is van den Heere BORGER, schijnt dezelve minder
naauwkeurig, waar hij bl. 150 zegt: Itaque cum Caeremoniarum usus eximium illud
δικαιωσεως beneficium comparare nobis nequeat, quaeritur ecqua via ac ratione
hac felicitate potiri, et amissum Dei favorem recuperare possimus? solam fidem,
docet Apostolus J.C. habitam, eo ducere, solumque τον πιςεύοντκ Deo gratum esse
atque acceptum. Hoezeer, wij herhalen het, de juistheid in de voordragt doorgaans
de zuiverheid en fraaiheid van den echten Latijnschen stijl evenaart; zou het
naauwkeuriger geweest zijn, indien de Heer BORGER hier had aangeduid, ‘dat de
waarneming der Mozaische wet, zoo als de Jood dezelve waarnam, die δικαιωσις
niet kon aanbrengen.’ Immers, hadde hij die wet naar eisch waargenomen, hij zou
uit dezelve geregtvaardigd zijn geworden, gelijk de Heer BORGER ook boven met
duidelijke voorbeelden uit de leere der Apostelen toont.)
Πιςενεω, gelooven, beteekent in 't algemeen, iets, 't geen iemand zegt, voor
waarheid houden; in Jezus gelooven, 't geen Hij van zichzelven, en anderen van
Hem, getuigde, bepaaldelijk wegens zijne Messiaansche waardigheid, toestemmen.
De Messias moest zich kenmerken door zijne leere, en door zijnen dood voor
anderen. De discipelen en tijdgenooten eenen aardschen Koning verwachtende,
was hun geloof in Hem als den Messias zeer gebrekkig. Dit moest naderhand weder
te regt gebragt worden; en van daar dat Paulus, als hij spreekt van 't geloofin den
Christus, niet meent dat Joodsch en gebrekkig geloof, maar de erkentenis van den
Messias, in zijne tweeledige betrekking, als leerende, en stervende voor anderen.
't Meest spreekt de Apostel van den Christus, als stervende voor anderen, en van
de geloovigen, als hebbende de verlossing door zijn bloed. Het geloof in Christus
is dus eene vaste overtuiging, dat Jezus in der menschen plaats (want dit geeft het
woord λντρον te kennen) gestorven is, of, ‘dat de menschen daardoor vergeving
van zonden, wier straf zij anders
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zelven zouden moeten lijden, ontvangen.’ Nu is dit geloof Theoretisch en Practisch.
Het eerste, 's menschen verkeerdheid niet wegnemende, kan de Regtvaardiging
niet bevorderen; dit kan alleen geschieden door het laatste, 't welk verbasterde
zeden, verkeerde lusten en slechten wandel verbetert. Deze verbetering ontstaat
door te denken, dat Jezus niet alleen voor anderen, maar ook voor ons den dood
ondergaan heeft: uit welk alles volgt, dat de bepaling van 't Geloof, naar de leer van
Apostel Paulus, deze is: ‘de overtuiging of erkentenis, dat Jezus de zaligheid, door
de zonde verloren, voor ons weder hersteld heeft; en dus, dat niet de betoonde
gehoorzaamheid aan de Mozaische wet, noch onze deugd, maar alleen de
genegenheid van Jezus Christus, waardoor Hij den kruisdood niet ontzien heeft,
oorzaak en voortbrengster is onzer zaligheid.’
Ofschoon wij over 't geheel wel in deze bepaling kunnen berusten, en ook
geenszins willen ontkennen, dat het geen de Apostel bijzonder ten aanzien van
Joden en Heidenen leert, per analogiam, op later levenden en ons kan worden
toegepast; zoo had hier toch, daar alles in deze Verhandeling zoo ruim behandeld
is, een kort onderzoek kunnen plaatse vinden, in hoe verre de leere des Apostels,
aangaande de Regtvaardiging uit het Geloof, alleen tot de Joden en Heidenen van
zijnen tijd moet worden thuis gebragt; en in hoe verre dezelve even bruikbaar blijft
voor Christenen van opvoeding, die zoo min geacht kunnen worden, aan 't geen de
afgodische Heidenen als zoodanig bezoedelde, als aan de overtreding van Mozes
wetten, zich schuldig te maken, en daarvoor amnestie of absolutie te behoeven. Zoo hadden wij ook gaarne gewenscht - niet dat wij het als een noodzakelijk
vercischte rekenen in eene uitlegkundige Verhandeling, doch 't geen had kunnen
bijdragen tot regt verstand der Brieven van den Apóstel - het schrander oordeel van
den Heer BORGER bij deze gelegenheid te mogen lezen over de vrage, in hoe verre
men deze spreekwijzen moet stellen op de lijst der zoogenaamde schikkingen naar
de toen heerschende, vooral Joodsche denkwijze; - iets, 't welk, in een ander opzigt,
bij de verklaring van H. III:1, door den Heer BORGER aangevoerd, en toen ook de
Verhandeling des Heeren P. VAN HEMERT, bij Teylers
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Godgeleerd Genootschap bekroond, aangehaald is. - Hoe moeten wij verstaan, dat
Jezus - of zijne benevolentia, qua mortem cruentam non extimuit - de oorzaak van
de eeuwige zaligheid is der geloovigen? Moet de overtuiging zoodanig zijn, dat wij
gelooven, dat Christus waarlijk in de plaats des zondaars gestraft is ('t welk als het
gevoelen van BORGER schijnt te moeten opgemaakt worden uit zijne verklaring van
Gal. III:13)? - Is het noodig ter zaligheid, te gelooven, dat de Allerhoogste dezen
dood, voor zich, ter aanbieding van vergiffenis behoefde; of dat God denzelven
wilde ten onzen nutte, en de voorstelling van zijnen Zoon, als gestorven in onze
plaatse, alleen daartoe moest dienen, om ons, uit wederliefde voor zoo groot eene
genade en genegenheid, tot betering en heiligheid des levens op te wekken? Naarmate deze overtuiging gesteld is, moet ook de uitwerking dezes geloofs op
verstand en hart verschillen; zoodat het nasporen dezer vragen vandaar kan
gerekend worden meer te zijn dan een nutteloos onderzoek naar onvruchtbare
bespiegelende geloosspunten.
Wij eindigen dit ons verslag met betuiging, dat wij ons voor het overige allezins
vereenigen met de zoo fraaije als den Heer BORGER vereerende Recensie dezer
Verhandeling, te vinden in No. 38 van de Algemeene Konst- en Letterbode voor dit
jaar; naar welke wij, om herhaling te vermijden, de vrijheid nemen onze Lezers te
verwijzen. Gelijk wij de weinige tegenbedenkingen (behalve die, welke tegen de
aanhaling de Iliade in het Voorberigt gemaakt is, en waaruit, onzes oordeels, blijkt,
dat men, tegen de bedoeling van den Heer BORGER, in die vergelijking te veel gezocht
heeft) gegrond achten; zoo stemmen wij van heeler harten in met den lof, toegekend
aan de zuiverheid en fraaiheid van den stijl, het levendige en klare van de voordragt,
het belangrijke der aanmerkingen, en het aannemelijke van de wijze, waarop ook
de moeijelijkste plaatsen van dezen Brief zijn uitgelegd; terwijl wij ook de wenschen,
in het slot van 't nu bedoeld verslag uitgeboezemd, gaarne de onze maken.
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Kleine Schriften, meestal strekkende ter uitlegging van de H.
Schrift; bijeenverzameld en uitgegeven door W.G. Reddingius,
Predikant te Dronrijp. Iste Bundel. Te Groningen, bij W. Zuidema.
1807. In gr. 8vo. 136 Bl.
De Eerw. W.G. REDDINGIUS levert, in dezen Bundel, eenige vruchten van zijne
Bijbelstudie, en die van eenigen zijner Vrienden. Hij heeft ten oogmerke, er meer
te laten volgen, indien hij tot eene verdere voortzetting van dit werk, door een
gunstigen aftrek en goedkeurende beoordeeling, mogt aangemoedigd worden, en
indien bekwame Bijbeluitleggers de goedheid hebben, om hem de noodige Bijdragen
toe te voegen, zoo als er hier reeds eenige geplaatst zijn.
De eerste aflevering bevat acht kleine Stukjes en eenig Mengelwerk; alles meestal
strekkende ter uitlegging der H. Schrift, en alleen zulke onderwerpen behelzende,
die daarmede in verband staan.
N. I. Het karacter van den Propheet Samuel verdedigd, door den Uitgever. Dit
stukje is ingericht tegen een uittreksel uit een schrift van BELLERMAN, 't welk ten titel
heeft, der Theologe, en behelst eene gegronde wederlegging van de onbekookte
beschuldigingen, tegen Samuël ingebragt. Het gaat verzeld van eenige geleerde
aanteekeningen, tot opheldering en bevestiging van het gestelde.
N. II. Over de uitdrukking, OVERSTE DEZER WERELD, in 't Euangelie van Johannes;
ook van den Uitgever. 't Gewoon gevoelen, ook door ROSENMULLER en BRINK nog
onlangs gevolgd, naar 't welk er het hoofd der booze Geesten door verstaan wordt,
wordt hier tegengesproken, en de spreekwijs verklaard van Cajaphas, of wel van
de Joodsche Regenten in 't gemeen. 't Spraakgebruik en de heerschende begrippen,
waarnaar zich de Zaligmaker gewoon was te schikken, laten, onzes oordeels,
zoodanige uitlegging van zijne gezegden, bij Joh. H. XII:31. XIV:30 en XVI:11,
geenszins toe.
N. III. Over 2 Cor. XIII:5, (niet 1 Cor. XIII:5, zoo als hier verkeerdelijk gedrukt
staat;) door den Eerw. RADSMA. Door 't geloof verstaat hij de Euangelieleer, en neemt
den zin der geheele zinsnede, onderzoekt u zelven, of gij in het geloove zijt, beproeft
u zelven, in dier-
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voege op: keert maar eens tot uzelven in, en spoort de wondergaven, die in u
werkzaam zijn, maar eens oplettend na. Zoekt alzoo de verlangde proeve, dat de
van mij u overgegevene leer de leer van Christus is, in uzelven. Eene zeer
aannemelijke, echter niet geheel nieuwe gedachte.
N. IV. Over het lijden van Jesus in Gethsemane, en het gebed, dat Hij, bij die
gelegenheid, uitsprak; door een Ongenoemden. Er wordt door dat lijden eene
allersterkste ontroering over, en vrees voor het allertreurigst lot, dat Hem, als nabij
zijnde, dreigde, verstaan, en het gebed van Jesus geoordeeld alleen een verzoek
te behelzen, om bevrijd te worden van de benaauwdheid, waarin Hij zich thans
bevond. Ook dit gevoelen is dikwijls door anderen beweerd, en met soortgelijke
redenen bekleed.
N. V. Over Spreuk. III:18, door een Ongenoemden. Dat hier niet slechts, in 't
algemeen, een gelukkig leven, maar bepaaldelijk eene zalige onsterfelijkheid wordt
beloofd, wordt met zwakke gronden verdedigd tegen MUNTINGHE en VAN HAMELSVELD.
N. VI. Over Spreuk. XXV:21, 22, en Rom. XII:20, door den Uitgever. De zin zal
niet zijn, gij zult vuurige koolen op zijn hoofd hoopen, maar BIJ, of VOOR zijn hoofd,
zoo dat hij van schaamte gloeije. Er zijn, naar ons gevoel, gemakkelijker verklaringen
voorhanden.
N. VII. Iets over Pred. XI:1, door een Ongenoemden. Werp uw brood uit op 't
water, wordt, met VAN HAMELSVELD, niet kwalijk uitgelegd van gezaaid graan in zulke
stukken land, die nabij het water zijn gelegen.
N. VIII. Over Jes. XXIII:10, 12, door den Uitgever. Eene nieuwe verklaring, die,
indien zij met 't taaleigen genoeg overeenstemme, de voorkeur schijnt te hebben
boven die van HENSLER en VAN DER PALM.
In 't Mengelwerk komen drie Ontwerpen van Leerredenen, een en ander Dichtstuk,
en andere kleine stukjes voor, niet allen van even veel belang.
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Kleine Schriften, enz. door W.G. Reddingius. IIde Bundel. 132
Bladz.
Deze tweede Bundel verschijnt, door vertraging der uitgave van den vorigen,
gelijktijdig met denzelven in 't licht. Zij bevat de volgende stukjes:
N. IX. Over Joh. VII:8, door G.B. REDDINGIUS. Een oordeelkundig betoog, dat 't
gezegde van Jesus, door Joh. vermeld, en wel, als men met GRIESBACH dus leest,
ik gaa niet op tot dit feest, 's Heilands waarheidliefde geenszins in verdenking brengt.
N. X. Over Rom. V:7, 8, door denzelfden. 't Onderscheid tusschen een
rechtvaardigen en goeden wordt dus opgegeven, dat door den eerstgenoemden
iemand verstaan wordt, die zeer naauwgezet is in de waarneming van de wetten
van Moses, waarvan hij nimmer opzetlijk afwijkt; door den laatsten een
menschenvriend, die zijn voornaamste werk maakt van weldoen. Wij vinden met
den Eerw. REDDINGIUS deze uitlegging veel gepaster en meer gegrond, dan die van
VORSTIUS, SCHLEUSNER en BOSVELD, die hij met goede redenen tegenspreekt.
N. XI. Korte wederlegging van eenige gezegden van den onlangs overledenen
Heidelbergschen Hoogleeraar BAUER over Genes. IV:2-5; door den Uitgever. Voor
hun, die gevaar loopen, om, door de magtspreuken van verscheidene Duitsche
Schrijvers, tot kleinachting van de Bijbelsche verhalen, uit den vroegsten leeftijd,
vervoerd te worden, is dit stukje lezenswaardig.
N. XII. Een uitvoerig stuk, tot aanwijzing van de merkwaardige overeenstemming
tusschen Lukas en Joh. in hunne verhalen, aangaande Martha en Maria; door
denzelfden. Men zal het regt geschikt vinden, ter bevestiging van beider
geloofwaardigheid.
N. XIII. Eene uit 't Hoogduitsch vertaalde Verhandeling van J.G. CRELL over de
Accommodatien in het N.T., die overweging verdient.
't Bijgevoegd Mengelwerk bestaat weder grootendeels uit Ontwerpen van
Leerredenen, met een Fragment eener Leerrede, eene Anecdote (betreffende den
tegenstand
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der invoering van 't Evangelisch Gezangboek), en een Dichtstukje van den Uitgever.
Veel lof verdient 's Mans onderneming, die wij hartelijk wenschen, dat op alle
wijzen zal aangemoedigd worden.

Iets over de Bekeering. Door Jan van Eyk, Predikant te Loosduinen.
Te Rotterdam, bij Cornel en van Baalen. 1807. In 8vo. 87 Bl.
In weerwil van onderscheidene bedenkingen, die men tegen de uitgave van een
boekje over de Bekeering, als waarschijnelijk door niet vele menschen zullende
gelezen worden, zou kunnen maken, vond de gemoedelijke Schrijver zich, met de
streelende hoop van er eenig nut mede te zullen stichten, opgewekt, om hetzelve
in 't licht te geven. Hij stelt vooraan het ernstig verzoek aan de Lezers van dit boekje,
om hun oordeel op te schorten, en hetgeen hier voorkomt van het begin tot het
einde door te lezen, daarover te denken, en God te bidden, dat Hij hen leere, wat
waar en goed zij. - Men kan het als een leesboekje voor den gemeenen man
aanmerken, en wel bijzonder geschikt voor dat godsdienstig gedeelte der natie,
welk de Belijdenis der Hervormden toegedaan is, en zoodanig iets tot stichting wel
wil lezen, of althans, naar het verlangen van den Eerw. VAN EYK, behoort te lezen.
En, als zoodanig, verdient het, onder de zoogenaamde praktikale Schriften, geene
geringe plaats. Het is in eene geregelde orde opgesteld, en vrij van die wonderlijke
begrippen, welke vele menschen van de bekeering hebben, en die ook nog steeds
door sommige Volksleeraars, of uit onkunde, of uit lage oogmerken, gevoed en
voortgeplant worden; maar desniettemin, zoo veel mogelijk, geschikt naar den
aangenomen denk-en spreektrant onder hun, voor welken de Leeraar heeft willen
nuttig zijn.
Wat bekeering zij, weet de Schrijver niet beter uit te drukken, dan met de woorden
van Jesaia: Laat af van kwaad doen, leert goed doen. Dit denkbeeld wordt
vervolgends, uit verscheidene woorden en spreekwijzen der H. Schrift, en
daaromtrent gebruikte gelijkenissen, opgehelderd, 't onderscheid tusschen eene
waare en val-
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sche bekeering aangewezen, en getoond, wat er bij iemand, die bekeerd wordt,
inwendig plaats heeft, en hoe zich dat naar buiten vertoont. Hierbij komen nog
eenige bijzondere aanmerkingen: Het is zeer moeielijk te bepalen, wanneer de
bekeering bij iemand begint; de bekeering is bij alle menschen niet even zigtbaar;
bekeerde menschen zijn in dit leven niet volmaakt; de bekeering duurt het geheele
leven door. Dan volgt een betoog van de noodzakelijkheid der bekeering, van de
wenschelijkheid der bekeering, dat er geene de minste reden is, om de bekeering
uit te stellen, maar wel tot het tegendeel, dat wij onszelven niet kunnen bekeeren,
maar dat het echter niemand hopeloos behoort op te geven. Ten slotte worden
verscheidene gemoedelijk ernstige vermaaningen bijgevoegd, aan de genen, die
met de bekeering spotten, of dezelve niets achten, aan onbekeerden, aan hun, die
meenen, dat zij de bekeering niet noodig hebben, aan zulken, die niet weten, wat
zij van zichzelven denken zullen, aan menschen, welker bekeering voor verstandigen
twijfelachtig is, en aan bevestigde Christenen.
Men ziet uit deze algemeene opgave, wat men hier zoo al vindt, en voor welke
Lezers dit Iets over de Bekeering bestemd is.

Leerrede over den Honderdsten Psalm, uitgesproken bij
gelegenheid van de invoering der Euangelische Gezangen, op de
Meeden in het Oldampt, den 1sten van Louwmaand 1807. door
W.J. Wicherts Abresch Pz., Euangeliedienaar aldaar. Te Groningen,
bij N. Veenkamp en Zoonen. 1807. In gr. 8vo. 52 Bl.
De Heer ABRESCH is een vriend en voorstander van het godsdienstig gezang, en dit
te regt; hij is zeer ingenomen met het Euangelisch Gezangboek, en deze Leerrede
dient alzoo om vooral ook het nuttig gebruik daarvan aan te prijzen. Dezelve is wel
gesteld, en wij twijfelen geenszins of zij vindt bijval. Ter voorbereiding van het
invoeren dier Euangelische Liederen hield de Leeraar eene Zangoefening, die bij
uitnemendheid stichtelijk moet geweest zijn, en welkers mededeeling alhier waarlijk
nut kan doen. Zoodanige goede voorbeelden wekken anderen op, en wij hopen dat
de Heer ABRESCH vele navolgers zal vinden.
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Brief van R. Speelman, Predikant te Hardinxveld, ter wegneming
van eenige bedenkingen over de onlangs ingevoerde Euangelische
Gezangen. Te Gorinchem, bij J. van der Wal. 1807. In gr. 8vo. 39
Bl.
Men verwondert en bedroeft zich bij de lezing van dit opstel, niet omdat hetzelve
onbescheiden of slecht is; integendeel, het is bescheiden, eenvoudig en hartelijk;
maar het is bedroefd dat er zulke geschriftjes noodig zijn. Niet dat wij iedere
bedenking tegen de Euangelische Gezangen, bij de Hervormden onlangs ingevoerd,
voor smaak- en kracht-loos houden; maar de zoodanige, als hier worden te keer
gegaan en opgelost, zijn meerendeels beneden alle kritiek. En echter vreezen wij,
dat dit geschriftje, naar de behoefte van de Gemeente, aan welke hetzelve gerigt
werd, maar al te wel berekend is, en dat de uitgave, ten behoeve van een aantal
anderen, niet geheel onnoodig zal zijn. Bij deze en soortgelijke Gemeenten der
Hervormden is het alzoo nog nacht; en wij beklagen van harten iederen braven
Prediker, die zijn tijd en arbeid besteden moet aan het vervaardigen van zoodanige
boekjes; en dit te meer, daar het doorgaans toch, zoo als men zegt, de Moriaan
gewasschen is.

Catechismus ten gebruike voor de Jeugd van alle Christelijke
Gemeenten; door Jacob Vernes, Predikant. Uit het Fransch. Te
Amsterdam, bij P. den Hengst en Zoon. 1807. In 8vo. 194 Bl.
Het woord alle op den titel heeft eene bepaalde beteekenis; de Schrijver bedoelt
alleen de Roomsch-Catholijken, Lutheranen, en Hervormden. Maar zal dan nu de,
zich noemende, alleen zaligmakende Kerk dit leerboek toereikend houden? zal zij
het eveneens uitleggen als de Protestant? of zal deze zich schikken naar een aantal
bijvoegselen? gesteld al eens, dat en Hervormde, en Lutheraan, en
Roomsch-Catholijke het boekje, zoo als 't is liggende, zou willen onderschrijven;
waaraan wij hierendaar nog zouden twijfelen. De Schrijver veroorlooft nog nader
en bijzonder onderrigt
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bij ieder dier Christen-genootschappen, indien men dit noodig vinde; en gesteld dit
leerboek werd aangenomen, zoo hield voorzeker (zoo al niet ieder van die Gezindten)
de Roomsch-Catholijke dit noodig; en wat is men dan met zoodanig een algemeen
leerboek gevorderd? Dat men de geschilpunten uitvoeriger en meer opzettelijk zal
behandelen? Dit is in ons oog het onvermijdelijk gevolg. Bij het doorbladeren van
dit boekje vonden wij ook niets bijzonders; dit algemeene heeft ieder, en welligt
beter, in zijn leerboek. Wij wenschen hartelijk éénheid in de Kerk; maar waartoe
vereeniging, zoo lang men gezind is zich al aanstonds weder te scheiden? Komt
eenmaal de regte vereeniging tot stand, dan zal het algemeene leerboek ook vrij
wat korter zijn. Een godsdienstig leerboek voor den Protestant en
Roomsch-Catholijken? - met hetwelk zich beiden vergenoegen kunnen? - Nu ja, wij
zijn toch Christenmenschen onder malkanderen, en hebben toch het zelfde geloof!
- behoudens ieders bijzondere uitlegging evenwel; maar juist wegens die bijzondere
uitlegging komt het algemeene leerboek nog wat vroeg. - Maar waartoe zoo vele
woorden; - juist omdat het een leerboek voor alle Christelijke Gemeenten is, zal
denkelijk wel geene enkele Gemeente hetzelve gebruiken. De Protestant moet
zijnen grondregel vaarwel zeggen, of de Roomsch-Catholijke dien aannemen, eer
men aan één leerboekje voor beiden denken kan; en zoo lang dit het geval niet is,
zijn zoodanige boekjes voor den nadenkenden van weinig belang. Derzelver
verschijning verdient toch opmerking. - Dat men dezen Catechismus met dien ten
gebruike van al de Kerken des Franschen Rijks vergelijke. Eerwaarde VERNES! gij
komt indedaad met uw boekje nog wat vroeg.

Davidis Ruhnkenii Opuscula Oratoria, Philologica, Critica, nunc
primum conjunctim edita. Lugd. Bat. apud S. et J. Luchtmans,
Universitatis Regiae Hollandiae Typographos. 1807. pag. XI. 347.
8vo. maj.
De Heeren LUCHTMANS hebben zich, door de uitgave van dit boek, eene gegronde
aanspraak verworven op de erkentenis van vele beminnaren der oude Letter-
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kunde, en hoogachters van den onsterfelijken RUHNKENIUS. Rec. toch twijfelt niet,
of velen derzelven zullen met hem in het zelfde geval zijn geweest, van namelijk
een en ander meesterstuk van dien grooten man, ondanks alle aangewende moeite,
niet meer te hebben kunnen magtig worden. Zoo althans is het Rec. gegaan met
de beide Redevoeringen, de Graecia, Artium ac Doctrinarum inventrice, en de
Doctore umbratico.
Daar de aard van dit boek, als behelzende slechts stukken, lang te voren reeds
uitgegeven, geene beoordeeling vordert of zelfs gedoogt, zal Rec. ook maar alleen
het werk van een' Referent verrigten, en daartoe de Voorrede der Uitgevers
gedeeltelijk overnemen.
Wij vinden dus hier:
I. Elogium Hemsterhusianum, voor de eerstemaal in druk verschenen in 1768,
vervolgens zoo door HARLES, in zijn werk de Vitis Philologorum, nostra aetate
clarissimorum, Vol. IV. p. 214-266, als door onzen SCHEIDIUS, in het tweede Deel
der Opuscula de ratïone studii, p. 171-210. ingelascht, en door RUHNKENIUS zelven
voor de tweedemaal uitgegeven in het jaar 1789; welke tweede uitgave, volgens
zijne gewone zucht om zijne werken al meer en meer te beschaven, op verscheidene
plaatsen, ten aanzien der juistheid, duidelijkheid en kracht van uitdrukking, verbeterd
is, gelijk ook de titel aanduidt. Naar deze verbeterde uitgave is de tegenwoordige
afdruk ingerigt: immers aan Rec. zijn geene nieuwe veranderingen voorgekomen,
schoon hij eenige bladzijden vergeleken heeft. De Uitgevers laten niet na, de
getuigenis van WYTTENBACH, omtrent dit overheerlijke stuk, te vinden in Vita Ruhnkenii
p. 141 seq., in de Voorrede aan te halen, welke getuigenis als de stem van alle
kenners en beminnaars der echte Latiniteit mag aangemerkt, en waarbij gevoegd
kan worden, 't geen dezelfde WYTTENBACH er over zegt Bibl. Crit. V. III. p. II. pag.
117 seqq. De vergelijking dezer beide plaatsen kan tevens ten blijk verstrekken,
wat het zij, 't welk WYTTENBACH in het begin der laatst aangehaalde zegt, namelijk
laudari a magno viro. Dit eerste stuk beslaat 38 bladzijden. Dan volgen tot bladzijde
74
II. Twee brieven van R. BENTLEI aan T. HEMSTERHUIS, geschreven in het jaar 1708,
kort na de uitgave van den POLLUX des laatstgenoemden, en door deszelfs
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Zoon F. HEMSTERHUIS aan RUHNKENIUS medegedeeld, die dezelve bij zijne uitgave
van het Elogium van 1789 heeft gevoegd. Zij zijn betrekkelijk tot zekere plaats in
het Elogium, en behelzen verbeteringen van verzen, uit verloren geraakte Grieksche
Blijspelen, door POLLUX aangehaald. Men raadplege over het vernuft en de
geleerdheid, gelijk ook over de trotschheid van dien Engelschen Aristarch, die in
deze brieven doorstralen, het oordeel van WYTTENBACH, Bibl. Crit. V. III. P. II. pag.
120 seqq. Om de verwondering weg te nemen, die de Lezer, op het eerste gezigt,
billijk gevoelen moet, van deze brieven hier te vinden, dient het berigt der Uitgevers,
dat hun eerste oogmerk alleen geweest is, het Elogium met de brieven op nieuw
uit te geven, doch dat zij van plan veranderd zijn, toen beide de stukken reeds waren
afgedrukt. Dit berigt verklaart tevens de reden, waarom de tijdorde der stukken niet
in acht is genomen, daar anders de twee volgende Redevoeringen voor het Elogium
hadden moeten staan. Nu daarentegen volgt tot bladzijde 104
III. Oratio, de Graecia, Artium ac doctrinarum inventrice, door RUHNKENIUS
uitgesproken in het jaar 1757. bij de aanvaarding van den post van Lector in de
Grieksche taal aan Leijden's Hoogeschool. Men zie over dezelve het oordeel van
WYTTENBACH in Vita Ruhnkenii p. 74, en ieder bevoegd beöordeelaar zal met hetzelve
instemmen. Zij loopt over eene locus communis, doch die zoo behandeld is, dat
dezelve geheel nieuw schijnt.
IV. Tot bladzijde 134. Oratio de Doctore umbratico, gehouden in 1761, toen
RUHNKENIUS het Hoogleeraarambt in de Geschiedenis en Welsprkendheid aan
gemelde Hoogeschool aanvaardde. Welke ongunstige gevolgtrekkingen uit deze
Redevoering gehaald zijn door dezulken, die waanden, dat zij daarin ten toon waren
gesteld, vooral door eenige Rectoren van Latijnsche scholen, die het deden
voorkomen, als of hun stand door RUHNKENIUS belagchelijk was gemaakt, en welken
haat de goedhartige man, die niets dergelijks, maar integendeel alle letter-pedanten,
het zij Professoren, Rectoren, of anderen, bedoeld, en zelfs bepaald zijne achting
voor den genoemden stand betuigd had (bl. 113), zich hier door op den hals heeft
gehaald, wordt in het breede vermeld door WYTTENBACH in V.R. p. 91, die zelfs de
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mindere talrijkheid der Collegien van RUHNKENIUS aan de pogingen van deze zijne
haters voor het grootste gedrelte toeschrijft.
V. Tot bladzijde 213. Dissertationes duae de Galla Placidia Augusta, in 1743 op
de Wittebergsche Hoogeschool door RUHNKENIUS, toen twintig jaren oud, openlijk
verdedigd; van welke SAXE in zijn Onomast. litter. Part. VIII. p. 69. getuigt, dat
RUHNKENIUS daarin een onbedriegelijk teeken van zijne toekomstige vermaardheid
gegeven heeft. Deze stukken waren schaarsch, en maar aan zeer weinigen bekend.
VI. Dissertatio de Antiphonte, Oratore Attico, tot bladzijde 256. Deze Verhandeling
is niet het werk van RUHNKENIUS zelven, maar van een' zijner leerlingen, namelijk
P. VAN SPAAN, die dezelve in het jaar 1765 onder voorzitting van RUHNKENIUS openlijk
verdedigd heeft. Acht jaren daarna is dezelve door REISKE overgenomen in de uitgave
der Oratores Attici, Vol. VII. p. 795.
VII. Dissertatio de tutelis et insignibus navium, tot bl. 305. Dit is mede een werk
van een' leerling van RUHNKENIUS, namelijk JOANNES ENSCHEDé, en door dien, onder
voorzitting van zijnen leermeester, in het jaar 1770 openlijk verdedigd. Wat beide
deze stukken betreft; daar dezelve zeer schaars te bekomen zijn, is het niet af te
keuren, dat zij eens weder herdrukt worden: doch Rec. had ze liever afzonderlijk
uitgegeven gezien, dewijl RUHNKENIUS, schoon hij zeker zijnen leerlingen het een
en ander aan de hand gedaan, en hen in het zamerstellen dezer schriften geholpen
zal hebben, echter geen schrijver van dezelven is, en ze altijd als het werk dergenen,
wier naam zij voeren, heeft willen beschouwd hebben. Zij komen dus in eene
Verzameling der Werken van RUHNKENIUS min te pas: en, dewijl de Uitgevers zich
in de Voorrede op het aanmerkelijk deel beroepen, 't welk RUHNKENIUS, naar het
oordeel van REISKE, eir volgens de dankbare betuiging der schrijvers, in het opstellen
dezer Verhandelingen gehad heeft, kan het niet anders, of men moet schijnen, hem
als den eigenlijken Schrijver te willen doen voorkomen. Hoe uitmuntend nu ook
beide de stukken zijn, zou RUHNKENIUS zeker ten aanzien van zulk eene poging
gezegd hebben, 't geen WYTTENBACH in zijn laatstuitgegeven stuk der Bibliothe-
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ca Critica p. 52., aangaande de diatribe de Aristoxene van zijn' leerling MAHNE, zegt:
qui nobis scriptionem tribuunt, hi nobis nimium honorem habent, nostrum opus cum
opere tironis confundentes. Geheel anders is het gelegen met het laatste stuk dezer
Verzameling, namelijk
VIII. Dissertatio de vita et scriptis Longini, schoon hetzelve in het jaar 1776 op
naam van PETRUS SCHAERDAM uitgekomen, en door denzelven, onder voorzitting
van RUHNKENIUS, verdedigd is. Dat dit echter het werk van den laatstgenoemden is,
valt den kundigen in het oog, zoodat het verwondering moet baren, dat TOUP in 1778
bij zijne uitgave van LONGINUS, deze Verhandeling overnemende, die als het geschrift
van P. SCHAERDAM heeft doen drukken. RUHNKENIUS zelf was gewoon, daarom te
grimlagchen. WYTTENBACH heeft, zoo in de Bibliotheca Critica Vol. I. Part. I p.
116-131. Part. III. p. 33 seq. en in Vita Ruhnkenii p. 169 seqq. de waarde van dit
onsterfelijk geschrift meesterlijk doen kennen, en het aan den regten eigenaar
toegewezen.
De Uitgevers verklaren, aan het slot hunner Voorrede, dat er nog andere stukken
van RUHNKENIUS voorhanden zijn, hem allezins waardig, die zij misschien op een'
ander' tijd zullen laten volgen. In hoe verre deze belofte in verband staat met die
van WYTTENBACH, die in het laatste stuk der Bibliotheca Critica eene uitgave der
brieven en dictata van RUHNKENIUS aangekondigd heeft, zeggen zij niet. Dat
WYTTENBACH de hand in de uitgave dezer Opuscula niet gehad heeft, komt Rec.
duidelijk voor; doch hij wenschte wel, dat geen volgend Deel zonder het opzigt van
dien waardigen opvolger van RUHNKENIUS wierd uitgegeven, dewijl hij anders vreest,
dat, gelijk met de opera posthuma van groote mannen maar al te veel plaats heeft
gehad, rijp en groen, om zoo te spreken, in de wereld komen, en dus minder nut
aan de letteren, dan oneere aan de nagedachtenis van RUHNKENIUS zal gedaan
worden.
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Joannis Melchioris Kemper Oratio &c. (Dat is) Redenvoering van
J.M. Kemper, over de Wetten der Volken, als de beste
bewijsstukken van hunne toe- of afneemende menschelijkheid.
Uitgesproken, op den 3 Nov. 1806, bij de openlijke aanvaarding
van het gewoon Hoogleeraarsambt in het Burgerlijk Regt aan het
doorluchtig Athenaeum te Amsterdam. Ter Stadsdrukkerije. 1807.
In 4to. 40 Bl.
Onder de uitneemende Latijnsche Redenvoeringen, waarop ons Vaderland met zo
veel regt boven andere Gewesten van Europa, vooral in deezen tijd, roem draagt,
kunnen wij die van den Amsterdamschen Hoogleeraar KEMPER rangschikken. Het
zij men de zuiverheid van taal, of de welspreekendheid en beschaafden stijl des
Redenaars aanmerke; het zij men de nette en keurige behandeling gadeslaa,
waarmede hij het aangeduid belangrijk onderwerp der Wijsgeerige Regtsgeleerdheid
bewerkt en voldongen heeft; wij mogen hem in beiderleien zin onzen welverdienden
lof niet weigeren. Met vermaak deelen wij dus onze Leezers eenig, hoe kort, verslag
mede van deezen letterarbeid, die het Amsterdamsche Athenaeum veel goeds
belooft van den nieuwen Hoogleeraar, buitendien in ons Vaderland vermaard door
(*)
zijne bevoorens uitgegeeven schriften . Alleen de zeer nederige aanhef, en het
uitvoerige verhaal zijner ontroeringe, waarmede hij te spreeken aanving, geviel ons
het minste in eenen Man van erkende verdiensten, en bij deszelfs aanvaarding van
den tweeden Leerstoel; ofschoon hij ook voor zijne aandoening eenige gepaste
redenen bijbrenge. Bij uitstek geleidelijk verders is de loop der gedachten, die onzen
Redenaar tot zijne stoffe nader brengt. Zie hier dezelve met een enkel woord
aangeweezen. - De vorderingen der menschelijke Rede tot volmaaking in veelerleie
kennis leveren een voorwerp op, wel waardig,

(*)

Onder deeze verdient inzonderheid genoemd te worden de Verhandeling in het XXste Deel
van Teylers Godgeleerd Genootschap, bij hetzelve met eenen tweeden Zilveren Eerpenning
beschonken.
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van God, onzen Schepper, beschouwd te worden. Spooren van deezen voortgang
doen zich overvloedig voor; maar geene andere weetenschap heeft zo duidelijken
invloed op het dagelijksch leven als de Regtsgeleerdheid. De natuurkennis der
Wijsgeeren is toch niet zelden verlicht, terwijl domheid en vooroordeel of bijgeloof
onder de menigte blijft heerschen. Maar de menschelijkheid en wetten gaan
bestendig hand aan hand in wederzijdsche vorderingen: en deeze waarheid is het,
die zich de Heer KEMPER, blijkens den titel, nader te overweegen en te voldingen
gekoozen heeft. Hij doet een redeneerend en allezins duidelijk betoog voorafgaan
ten bewijze, dat Wetgeevers, die op het gezegde onderling verband geen acht
geeven, en alzo wetten of verordeningen daarstellen, die in voortreffelijkheid boven
de zeden uitsteeken, of bij de maate der beschaaving en menschelijkheid der
Volkeren niet haalen mogen, in beiderlei geval, niet slegts vergeefschen arbeid
doen, dan ook den Staat veel onheils brouwen. Strenge Wetten dus houden geen
stand, vermits men daarvoor geenen eerbied gevoelt, en overtuiging van schuld,
veel meer dan willekeurige strafoefening, het kwaaddoen stuit. Dwingelandij
derhalven, zulks mogen Philippus en Alva getuigen, verliest haar ontzag, en eindigt
in algemeene verwarring, zo waarlijk niet slegts enkele Mannen van Naam, maar
geheel eene Natie, gelijk onze braave Voorouders, genoeg verlicht zijn, om daartegen
op te komen. Eveneens is het met Wetten, die boven het peil der algemeene
Volksbeschaaving te zeer verheven zijn om hen in bedwang te houden, die haare
nuttigheid niet bereiken mogen. Dit echter wordt niet zo gereed toegestemd van
Wijsgeeren, wier wensch alligt daar heenen strekt om een Platonisch Gemeenebest
te willen stichten. Dan zeer gepast voert KEMPER aan, dat de droevige ervaarenis
der jongste tijden leeraarde, welk een sleep van onheilen en woeste baldaadigheid
daaruit ontstond, dat men Rijken en Staaten te zeer naar eene denkbeeldige
voortreffelijkheid inrigten of vormen wilde. Niet dat de schuld dier dwaaling aan de
Rede of Wijsbegeerte zij toe te kennen; dezelve ontstond daarentegen hieruit, dat
de waare trap van vordering der Maatschappije, niet rijp zijnde voor zulke verheven
Wetten, miskend wierd. Beter derhalven handelde Solon, hierom ook met regt onder
het Zevental der Grieksche
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Wijzen gerangschikt, wanneer hij betuigde, dat zijne Wetten voor Athenen, niet in
eenen volstrekten zin de besten waren, die men ontwerpen konde, maar wel, zijns
oordeels, het best herekend voor gezegde Stad. Met alle aanprijzing nu van
Wijsgeerige en Regtsgeleerde navorschingen, valt het besluit des Redenaars, dat
Wetgeevers zich van inneemende ontwerpen niet met overhaasting bedienen mogen;
en het hunne taak is, acht te slaan, hoedanige verordeningen en tucht, die voor de
kindsheid of mannelijken staat geschikt is, de Maatschappij vereische, bij uitstek
langzaam vorderende in zich te volmaaken: want zo niet het evenwigt daat is
tusschen de beschaaving of menschelijkheid eens Volks, en de wetten, zal de schaal
met hevige schokken en slingeringen aan deeze of gene zijde overslaan, en geheel
een ommekeer van den Staat is daar welligt het gevolg van. Niet genoeg evenwel
was het den Heere KEMPER, de voorgestelde waarheid door enkele redenkaveling
aan te toonen; hij wilde haar ook, in het vervolg van zijnen arbeid, uit de ondervinding
der eeuwen blijkbaar maaken voor zijne Hoorders. Daartoe bepaalt hij zich, wegens
den overvloed van stoffe, tot den voortgang in het lijfstraffelijk regt, als die
volkomenlijk geëvenredigd was aan der Volkeren gelijktijdigen aanwas in
menschelijkheid. Van de eerste vorming derhalven en opkomst der Maatschappijen,
tot op dien trap van beschaaving, welken zij daarna bereiken mogten, schetst onze
Redenaar, in een algemeen tafereel, de vroegste bronnen van het lijfstraffelijk regt,
en wat tot deszelfs gewigtige verbeteringen bij herhaaling aanleiding gaf; de
langzaame opklimming naamelijk in verlichting en zeden. Ook vergenoegde zich
hiermede deeze welspreekende Wijsgeer niet, maar licht hij alvoorts zijne stellingen
toe, en staaft dezelve, in een breed uitgewerkt verhaal van den veranderden toestand
der strafgerigten in Europa, zedert den val van het Westersch Keizerrijk, geduurende
de barbaarschheid der middeleeuwen, na de herbooren weetenschappen, en tot
op den huidigen leeftijd. Wij behoeven naauwelijks aan te merken, hoe zeer 's Mans
beleezenheid, echte Geschiedkundige smaak, gezonde Wijsbegeerte en Regtskunde
in geheel deeze Redenvoering uitschijnen. Want leed doet het ons te moeten zeggen,
dat wij van haaren inhoud geen behoorelijk verslag, maar blootelijk eenen wenk
geeven kon-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

610
den, om niet de grenzen van ons bestek te overschreeden. Wij verzenden dus den
Taalkenner tot het oorsprongelijke, en eindigen met de hoop van eerlang eene
welvolbragte Overzetting onze Hollandsche Letterminnaars te zullen mogen
aankondigen, waartoe wij in het bijzonder den Professor uitnodigen. Intusschen van
het slot deezer Inwijingsreden, en de gewoone Pligtpleegingen, waarmede zij eindigt;
of ook van het vers ter Gelukwensching achter dezelve, zo vereerende voor KEMPER,
als het deszelfs voormaaligen en tegenwoordigen Ambtgenoot BOSSCHA waardig
is; zal het voldoende zijn, ons genoegen wegens de hartelijkheid, die daarin spreekt,
betuigd te hebben.

A.A. Ganderheyden Specimen Juridicum inaugurale &c. (Dat is)
Regtsgeleerde Proeve, behelzende de eerste afdeeling van proeven
uit de lijfstraffelijke, vooral wetgevende Regtsgeleerdheid, over
de straffe van Tucht- of Werkhuizen, en handelende over de
Straffen in het algemeen.
Het oogmerk van den Heer GANDERHEYDEN was, na het eindigen zijner Akademische
oefeningen te Groningen, als eene proeve zijner vorderingen, eene Verhandeling
te geven over de straffe van Tucht- of Werkhuizen; doch daar hij hiertoe een nader
onderzoek naar den oorsprong, den grond, het doel en de waardij der Straffen in
het algemeen meende vooraf te moeten doen gaan, en dit voorloopig onderzoek
boven zijne gedachten uitliep, terwijl intusschen de tijd, welken hij voor zijne
Akademische loopbaan had bestemd, ten einde liep, besloot hij alleen dit eerste
deel zijner proeven uit te geven; terwijl hij ons echter, waarschijnlijk ten bewijze dat
dit niet de gewone uitvlugt is, waarvan men zich zoo menigwerven bij dergelijke
gelegenheden bediend heeft, de volledige schets geeft, volgens welke hij zijn
onderwerp zoude behandeld hebben. - Wij voor ons zien echter niet in, waarom
juist de Schrijver zijn onderwerp zoo hoog behoefde op te halen; en eene
Verhandeling over het onderwerp, hetwelk de Schrijver zich eerst had voorgesteld,
zou ons ongetwijfeld aangenamer geweest zijn: doch dit ophalen uit den grond,
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uit vrees dat men gebrek aan stoffe zal hebben, is maar al te gemeen bij jonge
lieden, en wij moeten nu deze Verhandeling nemen gelijk zij is.
Men ontvangt dan hier eene proeve over de Straffen in het algemeen. Dit
onderwerp wordt in vier Hoofdstukken behandeld.
In het eerste Hoofdstuk, over den oorsprong der burgerlijke straffen, handelt de
Schrijver over de burgerlijke maatschappij, de burgerlijke wetten, de oorzaken van
derzelver overtreding, (welke door hem in het zedenbederf, ongodsdienstigheid,
bijgeloof, onkunde, en in de belemmering van het zorgen voor eigen bestaan,
gevonden worden) de middelen om dit kwaad voor te komen, en de strafwetten;
omtrent alle welke onderwerpen de Schrijver met de beste schriften toont bekend
te zijn.
Het tweede Hoofdstuk handelt over den grond der burgerlijke straffen, welke door
den Schrijver gezocht wordt in de verpligting der regering om het algemeen welzijn
te handhaven en te bevorderen; bij welke gelegenheid echter de Schrijver, daar hij
nu toch dit alles uit den grond ophaalt, wel met een enkeld woord van de gevoelens
der andersdenkende Schrijvers had kunnen spreken.
Het derde Hoofdstuk handelt over het doel der straffen in de maatschappij,
waaromtrent de Schrijver het geveelen dergenen volgt, welke het doel der strafwetten
en der straffen onderscheiden, stellende het eindelijk doel der strafwetten in het
algemeen geluk, terwijl zij de handhaving des eerbieds voor de wetten als het doel
der strafwetten, en, voor zoo verre de dadelijke straf eene bevestiging der wetten
is, ook der straffen beschouwen.
Het vierde Hoofdstuk eindelijk handelt over de waardij der straffen; en nadat de
Schrijver de gebreken van alle andere soorten van straffen, ook van de
gevangenis-straffen, zoo als die thans zijn, kortelijk heeft ontwikkeld, besluit hij
eindelijk met eene welingerigte gevangenisstraf als de beste en meestgeschikte
straf van allen aan te bevelen.
Wat zaken betreft, behelst deze Verhandeling zeer veel goeds, en voor hun, die
met de gevoelens der latere Duitsche Schrijvers minder bekend zijn, kan de lezing
derzelve veel nut hebben. De vorm heeft Recensent niet bevallen. De stijl van den
Heer GANDERHEYDEN is
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stroef, en niet altijd zuiver, terwijl het gedurig tusschen invoegen van plaatsen uit
andere Schrijvers van allerlei soort, landaard en leeftijd, het geheel tot eene bonte
bedelaarsdeken maakt, welke Recensent nimmer heeft mogen lijden.

Volledig Inleiding tot de Algebra, aan de hand gevende, eene
gemakkelijke oplossing, van alle soorten van Rekeningen; zoo in
de Wiskunde, Koophandel als andere zaken. Door Leonhard Euler.
Uit het Hoogduitsch. Waarbij gevoegd is, een zeer eenvoudig
middel, om zelfs blinde menschen de Rekenkunde, ja mogelijk het
Schrijven en het componeren van Muzijk te leeren beöefenen.
Tweede Uitgave. Door M.I.S. Bevel. In II Deelen. Te Dordrecht, bij
A. Blussé en Zoon. 1807. In gr. 8vo. 402 en 556 Bl.
Het hier aangekondigde Werk is bekend bij allen, die op eene grondige kennis der
Rekenkunde zich toeleggen. Van de graagte, met welke het, bij de eerste uitgave,
is ontvangen, dient ten bewijze, dat, naa verloop van niet zeer veele jaaren, eene
tweede uitgave noodzaakelijk is geworden; iets, hetwelk met soortgelijke Werken
zeldzaam het geval is. De voornaamste verandering, welke de Nederduitsche
Vertaaler in deezen Druk gemaakt heeft, heeft haare nuttigheid; zij is daarin gelegen,
dat hij de bijgevoegde voorbeelden tot oeffening liever aan het einde van elke
Afdeeling, dan agter elke bijzondere Theorie, heeft willen plaatzen. Daarenboven
heeft men zorge gedraagen, om deeze uitgave van verscheiden drukfeilen te
zuiveren, welke in de voorgaande waren ingeslopen. Van een nuttig bijvoegzel
gewaagt voorts de Titel. - Met de betuiging van ons genoegen over de vroegere
gunstige ontmoeting van het Werk van den Heere EULER bij onze Landgenooten,
als blijk vertoonende, dat, even als van ouds, de Rekenkunde nog in waarde wordt
gehouden, willen wij deeze Inleiding tot de voor veelen onmisbaare kennis der
Algebra met den meesten ernst hebben aangepreezen.
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Het Leeven van George Washington, uit deszelfs oorspronglijke
Papieren zamengesteld door John Marshall, Opperrichter in de
Vereenigde Staaten. IVde Deel. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. In
gr. 8vo. 324 Bl.
Met Held WASHINGTON's gunstig vooruitzigt in de toekomst slooten wij onze
aankondiging van het III Deel zijns leevens, en mogen die des IV Deels met de
vervulling daarvan aanvangen: immers het XIV H., waarmede 't zelve begint, vermeldt
ons de overgave der Armée onder bevel van BURGOYNE, 't welk de Americaanen zo
zeer bemoedigde als den vijand ontmoedigde: behalven de drieduizend en
vijfhonderd weerbaare Mannen, die bij de Capitulatie 't geweer nederlagen,
verkreegen de Americaanen een uitmuntenden Artillerietrein, zevenduizend
volkomene wapenrustingen, kleeding voor zevenduizend Recruten, die men
voorneemens was uit de Americaansche Inwoonders aan te werven, behalven
tenten en andere krijgsbehoeften. De vreugde daarover was in America zo groot,
als de neerslagtigheid bij het Britsche Ministerie en de Engelsche Natie.
Verre was de strijd voor de Vrijheid van volstreeden te zijn. Veel gewaagde
onderneemingen werden aangeraaden; ‘dan WASHINGTON bezat,’ om met zijn
Leevensbeschrijver te spreeken, ‘te veel gezond verstand, om zich door den valschen
diamant te laaten verblinden, welken zij, die op de noodzaaklijkheid aandrongen
om Philadelphia te bestormen, ten einde zijn eigen roem en dien van zijne Armée
te vermeerderen, hem voor oogen hielden; hij bezat ook te veel standvastigheid
van geest, te veel deugd en vaderlandsliefde, om zich door het luid geschreeuw
van partijzuchtigen, of door de misnoegdheden der onkundigen, van zijn voorneemen
te laaten afbrengen, het welk hij zich overtuigd hieldt, dat goed was. Het aanhouden
zijner verbijsterde vrienden in den wind slaande, op de aanhitzingen zijner vijanden
en de verwagtingen der kwalijk onderrigten niet lettende, volhardde hij in zijn vast
besluit om geenen aanslag op Philadelphia te doen. Hierdoor behieldt hij zijne
Legermagt, en was naderhand in staat den vijand in
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het veld onder de oogen te zien, terwijl het luid geschreeuw van dien tijd in de lucht
verdween.’
Van eenen anderen kant werd WASHINGTON in moeilijkheden ingewikkeld; een
aanslag tegen hem als Opperbevelhebber zag men smeeden, waarin verscheide
Leden van het Congres, en ook eenige weinige Officieren van de Armée, geloofd
werden deel te hebben. De glans, waarmede de Capitulatie van BURGOYNE te Sartoga
schitterde, en waardoor de roem van den Generaal GATES zulk eene hoogte bereikt
hadt, gaf aanleiding, dat veelen dagten, America zou gelukkiger zijn, indien die
Krijgsbevelhebber tot Opperhoofd verheven werd. Men onderstelde ook dat die
Generaal daartoe niet ongenegen was, ja zelfs zommige staalen van zijn gedrag
gaven genoegzaame aanleiding om te toonen, dat hij, indien die zaak van hem
zelven haaren oorsprong niet genomen hadt, egter geenzins onder de laatsten zou
zijn om dezelve te bevorderen. - Zeer verdient al het des gebeurde geleezen te
worden; en zal men, dit gedaan hebbende, instemmen met deeze taal van
WASHINGTON's Leevensbeschrijver: ‘De kunstgreepen, die mogelijk met goede
oogmerken aangewend wierden, om den welverdienden roem van den
Opperbevelhebber te verminderen, konden zijne aandacht geenzins ontsnappen.
Zij maakten evenwel geenen onbehoorelijken indruk op zijnen vasten geest, en
veroorzaakten hoegenaamd geene verandering in zijne maatregelen. Zijne
gevoeligheid droeg meer blijken van Vaderlandsliefde en kommer voor zijn Vaderland
dan van gekwetsten hoogmoed. Zijne begeerte om aan het hoofd des Legers te
blijven, scheen eerder uit overtuiging, dat zijn aanblijven in dien post nuttig voor zijn
Vaderland was, dan uit eene voldoening zijner eerzugt, die hem deeze hooge post
aanbrengen kon, voort te vloeijen. Wanneer hij aan zijne bijzondere vriednen zijne
gedachten hieromtrent verklaarde, behelsden zijne uitdrukkingen een gevoel en
gemoedsgesteltenis, die een WASHINGTON waardig waren. Zij waren bewijzen van
de zuiverheid zijns harten en van de juistheid zijns oordeels.’ - Hij verpligtte door
verstandige en kloeke maatregelen het zeer behoeftig Leger aan zich ten hoogsten.
- In dit tijdsgewrichte komt de Marquis DE LA FAYETTE op
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het tooneel, die zich met eene jeugdige drift aan den Opperbevelhebber verbondt,
die desgelijks voor den Franschen Marquis eene warme en opregte vriendschap
koesterde. - Dit alles, met veele tusschenvallende gebeurtenissen, geeft het XV H.
te leezen.
Het XVI H. behelst, behalven 't geen omtrent wederzijdsche krijgsgevangenen
voorviel, een verslag eens Ontwerps van Bevrediging met America, in het Parlement
aangenomen. WASHINGTON's duchten voor een nadeeligen invloed hiervan zette
hem aan om alle middelen ter weeringe daarvan aan te wenden, waarin zijn beleid
en schranderheid op het schitterendst doorstraalen. - In dit eigenste tijdperk dat
men allen aanzoek van Engeland van de hand wees, kwam in America de gewigtige
tijding aan, dat een Tractaat van Alliantie en Koophandel geslooten was tusschen
de Vereenigde Staaten van America en Frankrijk. Deeze gebeurtenis, welke in
America een bron was van bijkans algemeene vreugde, geest den Schrijver ruime
en belangrijke stoffe. In het gedrag ten opzigte van de krijgsgevangenen laat
WASHINGTON zich als de verstandige en gevoelige Menschenvriend zien met
kennelijke en keurlijke trekken.
Krijgsbedrijven vullen het XVII H. De Generaal HOWE, het bevel over 't Engelsch
Leger nedergelegd hebbende en na Engeland terugkeerende, werd door den Ridder
H. CLINTON opgevolgd. Billijkheid bestuurt de pen des Schrijvers, die, gelijk elk weet,
het geheele beloop des Americaanschen krijgs in Held WASHINGTON's Leeven invlegt.
Een voorbeeld hiervan strekt zijne beoordeeling van het krijgsgedrag des
eerstgemelden vijandlijken Veldheers.
Het aandeel, 't welk Frankrijk in den Oorlog nam, toen CLINTON het bevel over het
Britsche Leger aanvaardde, deedt de maatregelen van wederzijden veranderen.
WASHINGTON wilde nu een Veldslag waagen. Des viel veel overweegings. De
Opperbevelhebber toonde, te midden van dit alles, steeds zijne sterke begeerte om
den vijand aan te grijpen, en, zich onderschraagd ziende door den heimlijken wensch
van zommige Officieren, waarin hij veel vertrouwen stelde, besloot hij verder zijne
eigen gedagten te volgen, zonder op nieuws eenen Krijgsraad te beleggen. Het
gevolg hiervan was de overwinning bij Monmouth door hem bevogten: beslissend
was dezelve niet, doch deedt den Americaanen en hunnen
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Aanvoerder eere aan, en schraagde de Vrijheidspoogingen niet weinig.
Groote verandering in de Krijgsverrigtingen baarde het opdaagen der Fransche
Vloot onder den Graaf D'ESTAIGN, die zich beijvert om de Engelsche Vloot, onder
Lord HOWE, te bevegten. Dan beide de Vlooten worden door storm verspreid. De
Generaal SULLIVAN, Newport belegerende, dagt ondersteuning van de Fransche
Vloot te krijgen; doch de Fransche Bevelhebber begaf zich, tegen de dringende
verzoeken van SULLIVAN, na Boston, tot herstel van de schade door den storm
geleden. Dit deedt den Americaanschen Bevelhebber, zijns ondanks, het beleg voor
Newport opbreeken, en na het vaste land terug trekken. Misnoegd, maakte hij, in
eenige zijner bevelen, gebruik van uitdrukkingen, waardoor die Fransche Graaf zich
hoogst beledigd rekende. Om dit gereezen misnoegen te dempen, en de geenen,
die zich de zaak der Americaanen hadden aangetrokken, des niet wendig te maaken,
en den daar van verwagten steun te behouden, was de invloed noodig van eenen
WASHINGTON: een invloed, die met beleid moest aangewend worden, zou dezelve
iets uitwerken. Doch wat mag men van den Man, die eene zo groote maate van
Volks- en Menschkunde bezat, niet verwagten? Wij schrijven een gedeelte zijns
Briefs over dit onderwerp af uit het XVIII of laatste H. deezes Deels, 't welk de
opgemelde zaaken bevat. - In deezen Brieve, aan SULLIVAN gerigt, schrijft hij onder
andere: ‘Het misverstand tusschen de krijgsmagt onder uw bevel en de Fransche
Vloot heeft mij veel ongerustheid veroorzaakt. Europa deelt over 't algemeen in onze
hartlijke geneigdheid, en door alle mogelijke middelen, bestaanbaar met onze eer
en staatkunde, moet dezelve worden opgehouden. De eerste indrukken blijven
somtijds, zo als gij weet, het langste bij, en zullen strekken om in eene groote maate
ons nationaal character omtrent de Franschen te bepaalen. In ons gedrag jegens
hen, moeten wij ons steeds herinneren, dat zij een Volk zijn, grijs geworden in den
oorlog, zeer gezet op militaire etiquette, en gereed om vuur te vatten, waar anderen
slegts warm worden. Vergun mij, dat ik u op eene ernstige wijze aanbeveel, de
goede verstandhouding en eensgezindheid te bewaaren, en alle uwe poogingen
aan te wenden, om
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alle wrevelmoedigheid, die onder uwe Officieren ontstaan mogt, te verbannen. Het
is ook van het uiterste belang, dat de Soldaaten en het volk niets weeten van dit
misverstand; of, zo het reeds bekend mogt zijn, dat alle middelen bij de hand
genomen worden, om deszelfs loop te stuiten en alle ongunstige uitwerkingen voor
te komen.’

Reize door Duitschlands Noordlijke Helft en de nieuwe Fransche
Departementen, in den Zomer van 1806, door A.J. Bongardt. Iste
Deel. Met Plaaten. Te Haarlem, bij F. Bohn. 1807. In gr. 8vo. 284
Blz.
Genoegen schenkt het ons, in het vak der Reisbeschrijvingen, niet alleen
Vertaalingen van Buitenlanderen aan te treffen, maar oorspronglijke eigene opstellen
van Medevaderlanderen te ontmoeten. Een VAN DER WILLIGEN, een POTTER, wier
Reiskundige Werken nog aan den gang zijn, krijgen een Medegenoot in den Heere
BONGARDT, die ons het Eerste Deel zijner Reize door de op den titel gemelde streeken
biedt. Het laatstverloopen Jaar, in 't welk deeze Reis gedaan is, zet aan dezelve
eene bijkomende waarde bij, de jongste berigten schenkende van eene en andere
Stad, die in den krijg, in 't najaar des jaars 1806 en ten deezen jaare gevoerd, zeer
groote veranderingen ondergaan hebben. De Heer BONGARDT geeft zijne Reize, zo
als hij dezelve gedaan en geschreeven heeft, en doet ons die Steden in derzelver
vollen luister kennen. Eenige der Aantekeningen, dit Eerste Deel betreffende, wijzen
ons, met een kort woord, de door den Oorlog veroorzaakte zeer groote veranderingen
aan.
De Reis na Hanover opent het tooneel. Over Hanover is onze Reiziger zeer
voldaan. In Brunswijk, schoon vlugtig bezogt, ziet hij het een en ander. Van daar
na Berlijn reizende, wordt Maagdenburg in 't voorbijgaan beschreeven. Van Potsdam,
eene Militaire Stad, van Sans-Souci, het Nieuwe en het Marmeren Paleis, vinden
wij narigten. Een algemeen denkbeeld van het voornaamste, dat Potsdam en deszelfs
omtrek zo merkwaardig maakt, gegeeven hebbende, laat hij er op volgen: ‘Niemand
zal hier den weldaadigen invloed en het alles bezielend verblijf van het Pruissische
hof ver-
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kennen (beter miskennen), en zeker met geene minder voldoening dan wij weder
vertrekken; doch tevens zal eene ongunstige opmerking waarschijnlijk niemand
ontsnappen, die ik algemeen heb hooren bevestigen, en hierin bestaat, dat Potsdam,
niettegenstaande dat alles, ondanks eene bevolking van omtrent 27000 zielen, zulk
eene doodsche vertooning maakt! Men is als in eene woestenij, en ziet, behalven
de militairen, naauwlijks menschen op den been; het is ook daarom dat ik geloove
dat het garnizoen onder het voorgemeld getal begreepen is. Alleen bij gelegenheid
der groote revuën, die doorgaans in deezen omtrek gehouden worden, of bij de
groote gelegenheden ten Hove, is het hier zeer leevendig en de toevloed der
vreemdelingen buitengewoon.’
De Hoofdstad Berlijn wordt van binnen bezogt; de Koninglijke Verblijven, de Beurs,
de Kerken, de Bibliotheek en andere inrigtingen beschreeven. Onder andere merkt
BONGARDT op: ‘Een der uitmuntendste, niet alleen van Berlijn, maar van Duitschland,
zelfs van geheel Europa, is zonder twijfel het Veeärtsenijkundig School, het welk in
Holland, dat bij het vee zoo veel belang heeft, niet minder verdiende tot stand te
komen.’ Dit leezende, herinnerden wij ons de werkzaamheden, ten deezen einde,
door de Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij, zints eenen geruimen tijd
aangewend, en hoe men aanvanglijk geslaagd is, om ook die heilzaame inrigting
hier met den tijd in te voeren. - Van het Tooneel viel, wegens het Zomersaisoen,
weinig te zeggen. Gelegenheid tot vermaak en uitspanning biedt Berlijn in de ruimte
aan, zo binnen als buiten de Stad. Zulks heeft, naar 's Reizigers opmerking, ‘eenen
grooten invloed op de manier van leeven en denken der beschaafde wereld. Men
is hier zeker spoedig t'huis, bespeurt met vermaak de gezellige vrije verkeering, die
hier heerscht, en iedereen noopt, om overal waar het te pas komt, en geheel vrijwillig,
den vreemdeling van dienst te weezen, gaarne mededeelend, behulpzaam, gul en
gastvrij jegens hem te zijn. - Eene opmerking, welke ik tot dus ver veel gemaakt
heb, vond ik nergens meer bevestigd dan hier; naamelijk, dat men hier te lande
weinig om den Zondag geeft, hetgeen met Holland, nu nog, vreeslijk veel verscheelt.
Zonder eens te spreeken, dat alle vermaaken, hoe ook genaamd, ongehinderd
voortgaan, waar onder de Comedie dien dag zeker
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den minsten toeloop niet heeft, kan men nog sterker bewijzen bekomen; veele
winkels zijn open, overal ziet men ambachtslieden druk aan 't werk, de trompetten
van het paardenspel knetteren onderwijl door de Stad, en, behalven de kleeding
der menschen, vooral der beaumonde, ziet men naauwlijks eenig kennelijk teken
van den Zondag. Daar nadert eene groote menigte van menschen; van tijd tot tijd
wijken regts en links eenige af, die zich na de eene of andere kerk begeeven; doch
de groote hoop dringt onophoudelijk voorwaarts en vult langzamerhand de lange
wandellaan der Linden; reeds stroomt alles door de onderscheidene kolonades der
Brandenburger poort uit.’ - Onder die Kerkwaards afwijkenden behoort onze Reiziger
niet, maar gaat met den stroom mede; dit geeft hem gelegenheid om Berlijn van
buiten te beschrijven, waar hij alles verlustigends aantreft. ‘Niemand’ zegt hij, ‘zal
hier zeker zonder genoegen vertoeven, en niet dan met spijt vertrekken. Met dit al
zijn de omliggende streeken van Berlijn in geenen deele met die van Potsdam te
vergelijken.’
De Heer BONGARDT laat niet na, bijzondere reisontmoetingen en kleine voorvalletjes
te vermelden: wij willen er een buiten Berlijn met hem bijwoonen. ‘De vreemdelingen,
die in l' Hotel de Russie logeren, moeten, in de nabijheid van het Koninglijk
Buitenverblijf Schönhausen, een klein landgoed van de Kasteleinesse van het
voornoemd Logement, Madame OBERMANN, gaan opneemen. Een lieve tuin, vol
broeikassen, een zeer fraai bosch, vol aardigheden van allerhanden aard, en vrij
wat bouwland, omringen eene eenvoudige wooning, die zo van binnen als van buiten
het voorkomen van een kloosterkerk heeft, en weezenlijk een allerliefst verblijs
vormt. De Kasteleinesse gaf juist, geduurende ons verblijf, haar gewoon jaarlijksch
feest aan haare gasten, begunstigers en bekenden, waar allen uitmuntend onthaald
worden, zonder andere kosten te hebben als (dan) een fiksche fooi voor de
bedienden, ten wier behoeve ook het feest voornaamlijk wordt aangelegd. Door ons
toevallig verblijf daar mededeelgenooten van geweest zijnde, zal er ons zeker zeer
lang de herinnering van bijblijven. Ach! leefde men in Holland ook zoo vrij, zoo vrolijk,
zoo ongestoord genietend! Hier vonden geen etiquettes plaats, geen complimenten,
geen zucht om in kleeding of kostbaarheden boven anderen uit te blinken. Ieder
was geheel onafhangelijk om te doen, wat hij verkoos,
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mits alles slechts tot éen oogmerk, tot aller vergenoegen naamelijk, zamenliep.
Adelijk, burgerlijk, militairen, commedianten, kortom alles wat door behoorlijke
beschaafdheid regt verkreeg om zich in satzoenlijk gezelschap te bevinden, leefde
en zweefde onder elkander, en liet zich het genot van muziek, spel en dans niet
ontbreeken. Een deftig collation, met keur van wijnen naar ieders verkiezing,
vereenigde de aanweezenden voor eenige oogenblikken in de onderscheidene
vertrekken der ruime wooning, om ras evenwel tot de vrolijke Walsen en leevendige
Anglaises in de danszaal te rug te komen; en dit, terwijl in- en uitwendig alles helder
dag scheen te weezen, door de ontelbaare overal brandende lampions, door te
zetten, tot de morgenzon de Illuminatie deedt verflaauwen, en allen moede en mat,
doch in de vrolijkste stemming, na de woelige stad te rug riep.’
Berlijn verlaatende, lag de reis na Dessau: dan de reistogt derwaards wordt
beschreeven als zo ellendig, dat de uitlokking van zulk eene belangrijke plaats alleen
kan opweegen tegen de lengte en zwaarte van den weg, de nietsbeduidende
plaatzen, waar men doorkomt, de naare verblijven, waar men zich ophouden moet.
Het ongevallige der reize wordt door Dessau vergoed, en het aangenaame, 't welk
Woerlitz en Luisium aanbieden. Die vergoeding werd den Reiziger weder ontzegd
op zijnen weg na Halle, zonder dezelve te dier Stede weder te vinden.
Tot duslange hadt de Heer BONGARDT zich meest alleen in Residentien
opgehouden; de Koopstad Leipzig deedt hem de kragt en aangenaamheden der
verscheidenheid voelen. - De Reistocht na Dresden gaf zo veel voldoenings, dat
hij dezelve dus aanvangt: ‘Wie eene aangenaame reize doen wil, en het genoegen,
dat keurige wegen, groote spoed, afwisseling van aangenaame en geduurig in
waarde rijzende, ja eindelijk zelfs onbeschrijflijk wordende gewaarwordingen,
opleveren kunnen, in éénen genieten wil, die reize van Leipzig naar Dresden, en
getuige dan, of ik dien toer niet met het hoogste regt roemen moge! Welk een
overheerlijk land Saxen is, behoeve ik niet met veele woorden te zeggen; en hetgeen
dit land zoo veel aangenaamer maakt, is, dat zelfs, waar groote vlakte en
onafmeetelijk bouwland aan geen keurige gezigten kunnen doen denken, het
genoegen evenwel altijd gaande gemaakt wordt, door de steeds
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voortduurende waarneeming van den bloeiendenlandbouw, van den schoonen staat
des lands, en van de groote volkrijkheid. Eene oneindige reeks van dorpen en
steedjes, die men of doortrekt, of van alle kanten in 't gezigt heeft, brengt niet weinig
toe tot de verscheidenheid van genoegens.’
Van welk een kant men Dresden naderen en inkomen moge, overal zal men,
volgens onzen Reiziger, zeker dezelfde gewaarwordingen ondervinden, en over de
onbegrijplijke schoonheden verstommen. Geen grootspraak zal men dit vinden, als
men zich verledigt om met hem Dresden van binnen en van buiten te bezigtigen.
De Stad op zichzelve geeft Dresden die vermaardheid noch zo veel verrukkends
niet. Het zijn de vermaaken, de kunstbeschouwingen, uitstappen in den omtrek,
opneemingen van merkwaardigheden, die den bezigtiger immer tijd doen te kort
komen. De opgegeevene aanduidingen der bezienswaardigheden wettigen die
verklaaring des Reizigers, daar hij Dresden van binnen beschrijft. Dan wel
inzonderheid zal men zich verlustigen in het vijfdaagsch toertje in de ommestreeken.
Men vergezelle hem na Pirna, Königstein, Saxische Schweitz, en terug over Pilnitz,
waartoe hij drie en een halven dag besteedde, na Moritzburg, dat hem een halven
dag kostte, na den Pflauenschen-grund, na Tarant een vollen dag; en men zal reden
vinden om te gelooven, dat BONGARDT ‘die vijf dagen onder de gelukkigste zijns
leevens rangschikt, daar ze vergezeld gingen van een genot, dat onuitspreekelijk
en door niemand te berekenen is.’ De stijl in deeze beschrijving is meer bezield dan
het overige der Reize; een eigenaartig gevolg van het verrukkend gevoel.
De reis na Weymar, Erfurt, Gotha en Cassel, beslaat het overige deezes Eersten
Deels, waaruit wij genoeg ontleend hebben om den schrijftrant deezes Reizigers te
doen kennen.
Naardemaal de Heer BONGARDT in de Inleiding het verzoek doet, ‘dat men het
gebrekkige, 't geen hier en daar mogt gevonden worden, zoo veel te eerder over
het hoofd moge zien, daar hij nimmer te vooren in eigen opstel voor het publiek de
pen gevoerd heeft, met verklaaring dat van eene gunstige aanmoediging veelal
zijne verdere werkzaamheden zullen afhangen,’ willen wij aan geene gestrenge
berisping hier plaats geeven. Dan zal hij het ons niet euvel duiden, dat wij in de be-
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woordingen meer Hoogduitsch hebben aangetroffen, dan wij in een onvertaald Werk
verwagten: wij zullen een woordenlijst daarvan hier niet ophangen. - Gelijkaartigheid
van voorwerpen brengt gelijkaartigheid van denkbeelden voort, alsmede van
bewoordingen om die denk. beelden uit te drukken: te deezer oorzaake heeft een
Schrijver zorg te draagen, om, zo veel mogelijk, wisselwoorden te vinden; en wordt
dit, in verre na, door onzen jeugdigen Schrijver, niet altoos in acht genomen. Wien
loopt het veelvuldig knap, allerliefst, beeldig lief en godlijk niet in 't ooge! behalven
dat deeze gemeenzaame stopwoordjes in een Werk als dit ons in 't geheel niet
bevallen. - Het laatste gedeelte van dit Stuk is egter des beter dan het eerste; en
wij hoopen, dat Hoogduitsche, dat veelvuldig gebruiken van 't zelfde woord, vermijd
te zullen vinden in het Tweede en laatste Deel, 't welk wij nog dit jaar te gemoete
zien.
Twee fraaije Plaaten versieren dit Deel. De eene verbeeldt het Slot te Meissen;
de andere stelt ons de Stad Dresden voor oogen.

Ontwaakte Zanglust van E.M. Overdorp, geb. post. Te Amsterdam,
bij J. Allart. 1807. In gr. 8vo. Behalve het Voorwerk, 160 bladz.
Het was van ouds, bij de Persianen, aan de vrouwen nier vergund, zich met de
edele poëzij te bemoeijen. Vandaar ontstond bij hen het bekende spreekwoord:
‘wanneer de hen wil kraaijen als een haan, moet men haar den hals omdraaijen.’
Men behoeft zich ondertusschen over die harde gevoelens en uitspraak niet te
verwonderen bij een volk, dat zich van de dichtkonst zulke hooge denkbeelden
vormde, daarvan zooveel werks maakte; terwijl tevens de minachting, waarmede
de Oosterlingen gewoon waren de sekse te behandelen, hun de reden aan de hand
gaf om te veronderstellen, dat de vrouwelijke geest, althans voor de hooge vlugt
der poëzij, niet geschikt was. Bij de Europeanen is het hiermede geheel anders
gesteld. De beschaafdste vernuften onder dezelven geloofden toch, dat het vernuft
der vrouwen, uit zijn' eigen aard, waar het op geestigheid, snelle bevatting en
delicaresse in de uitdrukking aankomt, althans voor dat der mannen niet behoeft te
wijken. Mevrouw DE POMPADOUR schreef, in eenen harer vertrouwelijke brieven: l'
Esprit n'a point de sexe; en dit gezegde, zoo zeer door de ondervinding
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gestaafd, verdiende als een spreekwoord bewaard te blijven. Zij telde toch onder
hare landgenooten vrouwen, die zich niet alleen door uitstekende geleerdheid, maar
ook door bevallige poëzij, en vooral door zeer naïve en geestige brieven, als modellen
voor de geheele beschaafde wereld, met roem bekend maakten. En ook ons
Vaderland mag zich, wat het vak der dichtkunde aangaat, misschien boven alle
andere natien, op dichteressen beroemen, wier namen niet ligt in vergetelheid zullen
geraken. De Heer VAN ALPHEN moge, op zijne wijze, betoogd hebben, dat de vrouwen
minder in staat zijn om de dichterlijke lier te behandelen, dan de mannen: wij laten
dat betoog in zijne waarde en voor 's mans rekening; en hadden wij slechts zoo
weinige voorbeelden aan te wijzen, dat men die onder de uitzonderingen zou moeten
tellen, wij zouden minder zwarigheid maken om zijne stelling over te nemen; maar
een geheel heer van Nederlandsche Musen, die te regt dien naam verdienen, geeft
ons daartoe geenszins de vrijheid.
(*)
Onze Vaderlandsche Dichter NIEUWENHUIZEN zingt te regt:
Woont ergens op heel de aarde een volk, dat, met meer regt,
De lauweren der kunst om 't hoofd der vrouwen vlecht,
Kan wel één natie zoo veel kloeke zangsters melden,
Der zegepraal gewoon in 't perk der letterhelden,
Dan 't kunstenkweekend volk, dat Nederland bewoont?
Geen wonder dat ge uw trots op haar bezitting toont,
En, Belgen! op dien schat altoos met regt zult roemen.

En nog eens:
Ja, in die kunst, die slechts door tranen en gevoel
Tot zachte harten spreekt, die zeldzaam 't hooge doel
Van haar bestemming mist, op wondren vaak mogt roemen,
Kan Nederland een reeks van kunstheldinnen noemen,
Die, Saffo volgende op de grootsche gloriebaan,
Den naam des Belgs naast dien van Griekenland doen staan.

(*)

In zijn Dichtstuk: de verdiensten der Vrouwen, gedeeltelijk gevolgd naar 't Fransche van den
Heere LEGOUVE, die van zijn werk, in eenen korten tijd, acht onderscheidene uitgaven, met
gretigheid, zag vertieren. Het heeft ons verwonderd, dat dit dichtstuk bij onze Schoonen niet
meerder opgang heeft gemaakt, daar zij er zich immers, als een slangenhoofdig
Minervaas-schild, van konden bedienen, om de jaleersche benijders harer begaafdheden,
onder de mannen, te doen afdeinzen: een werk, dat indedaad eene plaats moest beslaan op
het toilet van elke Nederlandsche vrouw, door hooger eerzucht bezield, dan om als eene
Coquette of mode-pop te schitteren.
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Na deze hulde aan het andere geslacht bewezen te hebben, zal men ons wel
vergunnen, dat wij ook de ontwaakte zanglust van de Zangeresse OVERDORP, geb.
POST, met eenige aanmerkingen, onzen landgenooten aankondigen; vooral, daar
het verlies van verscheidene onzer beroemdste Dichteressen, sedert weinige jaren,
ons doet wenschen, dat verlies door andere waardige vernuften der schoone sekse
vergoed te zien. En gelijk wij onlangs de Wed. VAN STREEK, in hare verdienstelijke
vertaling van den Eneas, meenden regt te doen, kan het ons ook niet dan aangenaam
wezen, hare waardige mededingster, in een ander vak, van naderbij te beschouwen.
Genoegzaam onbekend met al den vorigen arbeid van onze Schrijfster, en dus
niet gezwaaid door vooroordeel omtrent hare vroegere verdiensten, meenden wij
te onpartijdiger dit poëtisch werkstuk te kunnen beoordeelen. Wij namen het boekske
met lust ter hand; wij vonden het keurig uitgevoerd, en moesten de opgegeven
aanleiding, in de hartelijke Opdragt aan haren Echtgenoot, ten hoogsten billijken.
Edel en zuiver was in allen opzigte hare bedoeling. ‘Zoo ik’ zegt ze ‘bij dezen of
genen mijner medemenschen de vreugde aan de schoone natuur, de liefde en het
vertrouwen op God en onzen Heiland, de hoop op een beter leven, onder al de
verdrietelijkheden van het tegenwoordige, mag opwekken, en hun, in hun aanwezen,
zaligheid doen gevoelen, zal ik mij de min gunstige beoordeeling van hooger
zwevende geniën wel te vreden getroosten.’ Bij dit slot, echter, kon Recensent niet
nalaten zich den Vliegenwaaijer van Prof. LICHTENBERG te herinneren. Het is zeer
gewoon, dat Schrijvers met soortgelijke wendingen de gispende aanmerkingen
hunner beoordeelaars zoeken te ontduiken. Bij de Vrouwen is het althans niet
vreemd zich achter het schild der voorgewende minderheid hunner sekse te
verschuilen, om, als 't ware, de galanterie der mannen eenen wenk te geven, of die
behendiglijk om te koopen, om haar met toegevendheid te behandelen: doch, met
alle achting, die wij reeds verklaard hebben het schoone geslacht toe te dragen,
verbeelden wij ons, dat dit hier niet te pas komt. Zeker Schrijver heeft, onzes
oordeels, niet zonder grond aangemerkt: dat de vrouwen te onregt, in dit geval,
onze toegevendheid vorderen; vermits zij daardoor, dat zij, hunne roeping en
bestemming vergetende, binnen de grenzen der mannen treden, en dat ze juist
daarom dit voorgewende regt hunner sekse verbeuren, en veel eerder een scherper
kritiek zouden verdienen, dewijl niet dan alleen uitmuntende talenten zulk eenen
uitstap kunnen verontschuldigen.
Hoe dit ook zij, het is en blijft altoos de pligt van eenen Recensent, om de
geestprodukten, onder zijne behandeling, zonder aanzien van persoon of sekse, in
de schaal van het
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gezond verstand, met onvervalscht gewigt, door onpartijdige oordeelkunde geëikt,
naauwkeurig te wegen, en daarnaar derzelver echte waarde en gehalte te beslissen.
Ook wij zullen, in het voorhanden zijnde geval, ons van dezen pligt trachten te
kwijten.
Behalve eene Ode aan mijne Lier, bij wijze van inleiding, die met eene zeer
bevallige wending eindigt, geven eene menigte van stichtelijke gedichten, zedelijke
beschouwingen, natuurbeschrijvingen en landtafereelen, aan dezen bundel eene
aangename verscheidenheid. De eerste dier soorten behaagt ons het minste, de
laatste verre het meeste. De gedichten, betiteld: Blijdschap des geloofs - Roem van
Jezus liefde - Klagt aan Jezus - Herdenking aan de dagen van ouds, behelzen alle
beschrijvingen en schilderingen van den oorsprong, voortgang en voleinding der
bekeering, volgens het gewone stelsel. Zoo zingt onze Dichteres in het
eerstgenoemde gedicht, na zich als eene arme ziel, neergezeten bij hare schuld,
die, op ootmoedstranen, door Jezus vergiffenis is aangeboden, beschouwd te
hebben, bladz. 6.
'k Weigerde eerst, 't is waar, te hooren
Naar zijn noodigende stem;
Ongevoelig voor zijn liefde,
Koud als ijs, weerstreefde ik hem;
Doch, hoe slecht, hoe dwaas, afkeerig,
Sloeg zijn zoekend oog mij ga;
Ik, verloor'ne, wierd gevonden,
'k Wierd begeerig naar gena.

Zoo heet het ook in het gedicht: Roem van Jezus liefde, van den Heiland, bl. 38.
Die me in verdre levensdagen
Noodigde, om mijn heil, tot hem;
Om mijn weig'rend hart bleef vragen,
Schoon 'k mij doof hield voor zijn stem.
Die mij eind'lijk overreed,
Ootmoedstranen weenen deed,
En met diep berouw beklagen,
Al dien schoonen levenstijd,
Aan onzuivre vreugd gewijd.
Die mij door haar licht bestraalde,
En 't gejaagd, benaauwd gemoed
Bij de zaal'ge kracht bepaalde
Van zijn God'lijk offerbloed;
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Blijde tijd! 'k vergeet u nooit.
Ik, die arm was, en berooid,
IJd'le troost bij schepsels haalde,
Kreeg toen 't rijkst, het heerlijkst lot,
Wierd een kind, geliefd van God.

Een volgend gedicht: Klagt aan Jezus, begint ook weder in dien neerslagtigen
kermenden toon, bl. 96.
Zal ik al mijn levensdagen
Om mijn slechtheid blijven klagen?
En de lasten moeten dragen,
Met een moedelooze smart,
Van mijn onverbeterd hart?

Eindelijk: in de Herdenking aan de dagen van ouds, herinnert zij zich wel eens, bl.
101.
Die dagen toen God lichtre,
Dat al het duistre zwichtte
Rondsom mijn blijde tent;
Toen mij zijn hand behoedde,
Met hemelman' mij voedde,
Aan aarde en stof ontwend:
Toen 'k met de reinste vreugde
Mij in zijn gunst verheugde,
En, juichende in mijn lot,
Zoo zalig wel te vreden
Op 't pad der deugd mogt treden,
Zoo rijk en sterk in God:
Toen ootmoed mij bezielde,
Als ik voor Jezus knielde
Vol liefde en dankbaarheid.
Toen 'k zonden af mogt zweren,
En hem als Koning eeren;
ô! Dat was zaligheld!

En nog eens!
In welke zaalge tijden
Mogt zich mijn geest verblijden!
'k Sleet menig hemelsch uur
Op aard, ook soms met and'ren,
We ontvonkten in elkand'ren
Den gloed van 't reinste vuur.
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Doch welhaast verandert de toon weder in het vorig beklag:
Helaas! ô stof tot weenen!
Die tijden zijn verdwenen;
Thans moet ik keer op keer
Bedroefd en moed'loos klagen:
Waar zijn die vroeger dagen?
Ik ben dat mensch niet meer!
Ik voel geen liefde gloeijen,
Maar daaglijks laauwheid groeijen
In 't loome matte hart.
Mijn ijver is verdwenen;
Mijn licht heeft uitgeschenen;
't Is alles om mij, zwart.

Dit is alles zoo, volgens den koers der wedergeboorte, naar de gewone windstreek,
gelijk zeker Theologant het plagt te noemen. En hiermede gaan dan ook gepaard
zekere uitdrukkingen, die men zich anders in den verheven dichtstijl niet zou
veroorlooven: gelijk b.v. bl. 9.
'k Voel het, ja, met vaderliefde
Neemt hij tot zijn kind mij aan,
En ik mag voor Jezus reek'ning,
Hopend door dit leven gaan.

Doch dit betreft alleen gevoelens en zekere wijze van uitboezeming. Wij willen met
niemand hierover twisten. Zij, die aan zulk eene leiding van gedachten en dien stijl
gewoon zijn, zullen dit met nut en stichting lezen. Het is inzonderheid onze taak, dit
werk van de poëtische zijde te beschouwen; en hiertoe willen wij ons nu ook liefst
alleen bepalen.
Verre het grootste gedeelte van deze gedichten is in rijmlooze verzen, het zij dan
geheelenal of om den anderen regel, vervat: het is hier de plaats niet, om te
onderzoeken, in hoeverre het rijm wezenlijk tot de poëzij behoort, en in hoeverre
het, als streelend voor het gehoor, behulprijk voor het geheugen, en zich door
bevalligheid aanprijzende, een vereischte der gedichten kan uitmaken. Zeker is het,
dat zich onze natie aan dien trant, alware het ook in de keurigste Klopstocksche
Hexameters, ondanks den moeijelijken arbeid van eenen MEERMAN, nog niet kan
gewennen. Het is bekend, dat POPE door VOLTAIRE gevraagd zijnde, waarom MILTON
zijn heerlijk dichtstuk, ‘het Paradijs verloren,’ niet in gerijmde verzen gebragt had,
er enkel op antwoordde: omdat hij niet kon. Doch dit is het geval niet bij onze
Dichteres; zij heeft in de-
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ze verzameling getoond, dat ze ook dat werktuigelijke gedeelte der poëzij, niet alleen
kende, maar meesterlijk wist te hanteren: getuigen hiervan zijn, De stervende
Christen - De schoone Avond - Nachtlied - Klagte - In een Bosch - Klagt aan Jezus:
in welker drie laatsten de drieklanken met zekere losheid en ongedwongenheid zijn
gebezigd, welke der kunst eer aandoen. Het is wel waar, dat, nu en dan eens, door
de gedwongenheid van het tijm, de zuiverheid der taal onregt wordt gedaan; of, ten
minsten, dat er woorden en uitdrukkingen voorkomen, waarvoor men zich in goed
prose wel zou wachten. Zoo vinden wij, b.v. in het gedicht De Storm, eiken gerijmd
op wijken, tapijt op spreid (tapijt kan toch niet ei zijn) en in De schoone Avond,
Philomele op kwelen; hetgeen ten minsten niet naauwkeurig is. Zoo zou men ook
niet zeggen, na het afzweren van de vriendschap der wereld, bl. 39.
En daar niets mijn keuze kliefde.

in plaats van verdeelde: ook bl. 41, 't onsterflijk lijf, voor ligchaam: of bl. 42.
Ja, de reine vreugd en dank
Voor die liefde, zal den klank
Uit de hemelharpen wringen.

dat zeker gewrongen is: gelijk mede ook niet, bl. 70.
Dan sterft mijn schepselmin.

dat toch schepselenmin moet wezen, gelijk het onze Dichteres, bl. 8, buiten den
dwang van het rijm, gebruikt; ten zij zij van gedachte ware, dat deze intrekking
geoorloofd is, gelijk wij nog eens van haar gebruikt vinden, bl. 75, menschgeslachten,
in plaats van menschengeslachten, gelijk aldaar, kort te voren:
Sints hoe veel menschenlevens.

Doch wij merken dit alleen aan ter liefde van onze zuivere taal, die door geen
bekwame dichtpennen mag verminkt of mishandeld worden; want wie zou, bij zulk
een dwang van het rijm, alles zoo ongedwongen als in prose willen vergen? wie
zou zich niet integendeel over een' FORIOSO verwonderen, die, met gebonden voeten,
nog zoo los op de koord kan dansen?
Nog een enkel woord over de rijmlooze verzen. Hoezeer wij moeten getuigen er
voor onszelven geen bijzonde-
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ren smaak in te vinden, willen wij daarom niet beweren, dat men ook daarin geen
fraaije verzen zou kunnen maken; daar het mogelijk een louter vooroordeel is, onze
taal daartoe ongeschikt te verklaren. Het ongewone en min geslaagde in verscheiden
proeven, heeft daartoe misschien niet weinig geholpen; en wij vertrouwen dat onze
Dichteres velen van hunne dwaling proefondervindelijk overtuigd zal hebben; doch
dan moet men ook het werk volkomen meester wezen. Het fraaije gedicht Het Dorpje,
en dat Ter verjaring van mijn lieven Overdorp, strekken hiervan ten bewijze; en
behoeft men zich niet te verbeelden, dat deze verzen die natuurlijke vloeijendheid
ontvangen hebben door de afwisseling van eenen staanden en slependen voet;
dewijl zij ook hiervan in het gedicht Aan .... bij den dood van haar Dochtertje - Bij
een Eikeboom op de Veluwe - Het Schaap, en De Zandlooper, het tegendeel heeft
getoond; in welke vier gedichten drie slepende regels telkens door eenen staanden
worden gevolgd; hetgeen misschien daarom des te bevalliger in de ooren klinkt.
Doch al weder, gelijk wij nog eens gezegd hebben, dan moet men het werk door
en door verstaan.
Over de zedelijke schilderingen en bedenkingen van onze Dichteres hebben wij
niets aan te merken. Zij hebben alle eene nuttige strekking en fraaije toepassing,
welke zoo zeer den vromen en waardigen zangtoon voegt; en dit doet gewisselijk
zoo wel eer aan haar hart, als aan haar verstand. Onder de rubriek van landtafereelen
zouden wij plaatsen: Aan een Beek - Aan mijn Hutje - Bij een Eikeboom op de
Veluwe - In een Bosch - Het Dal, en Op een Heuvel. Elk van deze gedichten heeft
zoo veel schoons, dat wij niet weten aan welk derzelven wij den voorrang zouden
geven: dit maakt ons ook huiverig, om er een, ten voorbeelde, van bij te brengen;
dewijl wij ons dan niet voor de verzoeking zouden kunnen bewaren, om er het
bijzondere schoone, in eenige plaatsen, van aan te wijzen: en dan zou onze recensie
welligt tot eene verhandeling uitloopen. Nog eens, in dezen arbeid is onze Dichteres
voortreffelijk geslaagd, en de manier van behandeling boven onzen lof verheven.
Men mag van baar getuigen, dat zij de Natuur gezien heeft, zoo als men die moet
zien; dat ze zoowel hare kloeke trekken als hare fijnste schakeringen op het dichterlijk
paneel heeft weten over te brengen; dat ze, bovenal, in de kunst van waarnemen
uitmuntend geoefend is, om ook de geringste omstandigheden, de kleinste deelen,
zoo te doen werken, als alleenlijk het volkomen geheel der schoone natuur uitmaakt.
Sedert THOMSON kwam ons geen dichtstuk onder het oog, hetgeen aan deze
zonderlinge vereischte naauwkeuriger vol-
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deed. THOMSON ontving hiervoor ook den grootsten lof; en herinnerde ons aan een
uitvoeriger betoog van deze bijzonderheid, in de Voorrede der Nederduitsche
vertaling voor zijne Jaargetijden; alwaar wij, met betrekking tot dit uitvoerige en deze
kleinigheden, in het waarnemen en beschrijven, het merkwaardige gezegde van
den oordeelkundigen HUYDECOPER vinden: ‘dan strekken deze kleinigheden ten
getuigen van een' grooten geest; terwijl zij tevens aantoonen, dat de man, die zoo
naauwkeurig zag en waarnam, hetgeen wij bij anderen vruchteloos zoeken, ook
zelf gedacht, zelf geschreven heeft, en zich niet te vreden hield, met ons dezelfde
denkbeelden en beschrijvingen, die wij reeds honderd malen bij andere dichters
vonden, weder voor den geest te brengen.’ Hierbij moet het iedereen in de oogen
vallen, hoe het doorgaans onze Dichters met eenige zwellende gemeenplaatsen
(loci communes) zoeken goed te maken; en hoe zij zich verbeelden, wanneer zij
hunne landtafereelen met zwangere wolken, zilveren golfjes, amberkoeltjes,
balsemgeuren, parelendaauw, en dergelijk poëtisch rinkelgoed, weten te stofferen,
dat zij dan de regte sieraden gevonden hebben. Geheel anders is het gesteld bij
onze Dichteres, die niet met fraaiklinkende woordjes schildert, maar ons de echte
beelden der natuur voor oogen houdt, en ook daardoor van zelven die contrasten
vindt, welke anders met zoo veel kunst gezocht worden. Hoe gaarne wenschten wij
dit met voorbeelden te bewijzen, en hoe ligt zou ons dit vallen! doch waar zouden
wij dan ook henen dwalen? Zie hier een staaltje uit Het Dorpje.
Hier graaft en pikt het pluimvee,
Kalkoenen, ganzen, hoenders;
De moeders met hun kiekens.
Zij klokken, roepen, piepen;
Zij schreeuwen, kraaien, kaak'len.
Daar knort een bruine zeuge;
Een troepje blanke biggen
Loopt hupp'lend haar op zijde:
Zij knorren zachtjes mee.

En nog een ander uit het gedicht Op een Heuvel:
Daar ligt een blaauwe bergenrij,
Begroeid met boom, en struik, en purpren hei;
De herder weidt
't Wollig vee daarop, en leit
Zich daarbij neer, en zingt of fluit;
Men hoort van ver 't geblaat. Wat lief geluid!
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Schaapjens, rijk van vlokken,
Uw bemoste hokken
Ziet men eenzaam aan
Der heuv'len helling staan.

Hier moet men het schoone en treffende kunnen gevoelen, of men zal er door het
aanwijzen en ontleden niet achter komen. Maar wil men nog iets zien, om overtuigd
te worden wat het contrasteerende kan uitwerken, men leze, in dezen bundel, de
overheerlijke Elegie, waarin het bevallige Geldersche dorpje zoo verrukkelijk tegen
het Noordwijksche zeestrand afsteekt. En dit zij genoeg over onze Dichteres en
dezen haren loffelijken arbeid.

Henrietta Bellman. Een Tafereel van schoone harten. Door August
Lafontaine. Met Platen. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. Iste
Deel, 292. IIde Deel, 298 bl.
Bij geene der geschriften dezes uitmuntenden Schrijvers zou het ons moeilijker
vallen, een kort en volledig verslag te doen van den inhoud des verhaals, hetwelk
het voertuig is voor het roerendst zedelijk onderricht, dan juist bij deze Roman, niet
zo zeer van wege het ingewikkelde of het minder geleidelijke van den loop der
geschiedenis, als wel van wege het roerende en treffende, dat ons gedurig bij de
lezing doet ophouden, daar het opgewekt enthusiasme voor het waarlijk edele en
goede zo telkens iedere andere gedachte, en zelfs het letten op de geschiedenis,
verdringt, zodat wij ons het hart van den mensch naauwlijks kunnen voorstellen,
die enkel om de geschiedenis dit leerzaam en onderhoudend boek in éénen adem
lezen kan. Dan, daar ieder voortbrengsel van dezen Schrijver, wiens vernuft in dit
vak nimmer schijnt uitgeput, ook bij ons publiek telkens met nieuwe graagte
ontvangen wordt, zo kunnen wij wel volstaan met onze lezers te verzekeren, dat zij
hier eene zeer goede vertaling ontvangen van eene zeer goede Roman, welke,
naar ons oordeel, voor geene van's mans overige geschriften, waarvan een zo
groote voorraad ook bij onzen landgenoot voorhanden is, in eenig opzicht onderdoet.
Verlangt men intusschen des Schrijvers bedoeling: - het verstand moet bij den
mensch slechts raadgever en leidsman van het hart zijn; wordt het meer, dan gaat
het wezenlijk geluk verloren: het hart is van het menschlijk geluk de zetel en de
eenige bron. HENRIETTE BELLMAN hield schranderheid voor alles, en het hart voor
niets; - en ofschoon haar niets ontbrak, wat de wereld grootheid en geluk noemt,
zij werd niet
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gelukkig. Een koud, stijf, onbemind hart klopt onder dezen schitterenden opschik;
ik heb slechts willen schitteren; daardoor zijn de harten van alle menschen voor mij
zoo koud en hard geworden als steenen. Vaarwel, gij gelukkige! zoo gelukkig als
gij had ik zelve kunnen zijn. Dit waren in 't eind hare woorden tot de echtgenote van
den waarlijk edelen man, die haar van kinds af aan innig en hartelijk had lief gehad.
Hare opvooding had de schuld, eene tedere zorgvuldige opvoeding, eene recht
fraaie verstandige opvoeding volgens grondregelen, bij welke niets werd gespaard,
maar waarbij het hart te kort schoot, of liever bijna geheel was veronachtzaamd.
Geheel anders ging het in het waardig huisgezin, daar WILLEM KRAUSE werd
opgevoed. De jongen groeide, wel is waar, op, nagenoeg comme il plaisoit à Dieu,
en genoot geen geregeld onderwijs, dan alleen in de wiskunde; de overige
kundigheden kreeg hij slechts als bij geval; er lagen wel twintig plannen voor
onderwijs op tafel, maar die kwamen nimmer in werking: dan, hij zag en beminde
van jongs af aan het edele en goede, en groeide onder de braafste menschen, de
voortreflijkste harten, het edelste voorbeeld, in den schoot van het huislijk geluk,
voorspoedig op, en werd edel en groot, zodat hij als een vorst had kunnen optreden,
wanneer de mensch, die de minste zonden op zijn geweten heeft, ware opgeroepen;
en in zijn volgend leven bereikte hij het toppunt van huislijk geluk.
Indedaad gaat toch altijd het een en ander nog al eenigzins anders in de werklijke
wereld, dan in een boek; en als men alles ten strengsten toetsen en uitpluizen wilde,
vond men zeker hier en daar wel aanleiding tot eene niet geheel en al ongegronde
berisping; dan over het algemeen, en wij durven wel zeggen in iedere bijzonderheid,
zal men waarheid vinden, bijaldien men slechts niets misbruikt en overdrijft, bij de
toepassing van den grondregel, dien deze Roman ons wil inscherpen. Indien huislijk
geluk het beste en edelste is, en smaak voor hetzelve de waarborg van het geluk
der Maatschappij en de beschermengel der deugd, dan kan dit soort van geschriften
bij uitnemendheid veel goeds stichten: en daar wij van dit gevoelen zijn, zo durven
wij de lezing en herlezing van dit zedelijk verhaal van goeder harte aanprijzen.
Gelijk wij meermalen gedaan hebben bij dezen Schrijver, ze willen wij ook nu iets
overnemen, hetwelk in ons oog nadenken verdient, en, hoe paradox het ook schijne,
bij de tegenwoordige verlichte wijze van opvoeden, voor het minst eenen nuttigen
wenk bevat, dat men zich voor uitersten wachte.
‘De Voorzanger BUCHLING was een zeer eerlijk man, met een vurige ziel, wier
onstuimigheid hem in zijne jeugd tot groote onbezonnenheden gebragt had.
Ondertusschen hoe bont ook zijne levenswijze geweest was, had hij zich toch vrij
gehouden van alle misstappen, van alle ondeugden, ja zelfs dik-
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wijls zeer edel gehandeld, en aan de deugd de grootste offers gebragt. Niet zelden
was hij zeer nabij aan den rand van een misdrijf geweest, en toch nimmer daartoe
vervallen. De Godsdienst, dacht hij, had hem alle verzoekingen helpen overwinnen;
en dit was de grond, waarom hij sterk gehecht was aan het leerstellige, hetwelk
men hem in zijne jeugd had ingeprent. Zoo leerde hij dan ook de stadsjeugd juist,
het gene hij wist, en het gene hem van zooveel nut geweest was. Men denke evenwel
niet, dat de oude man zijne scholieren de verborgenheden van het leerstelsel, met
onverstandigen ijver, voordroeg. Neen, het gene hij leerde, was eene hartelijke,
eenvoudig edele zedekunde, doch welke hij, ouder gewoonte, alleen uit den Bijbel,
en van den onmiddelijken wil van God afleidde, en met welke hij voor het overige
in de twintig jaren, welke hij nu als Voorzanger in dat Stadjen geleefd had, reeds
zeer goede menschen gevormd had.’
‘BELLMAN (de Predikant) prees den ouden man, maar gaf hem toch een paar
boeken, met verzoek, om zich daarvan bij zijn onderwijs te bedienen. BUCHLING gaf
die terug, zonder er iet van te zeggen, en bleef bij zijne leerwijze. Nu sprak BELLMAN
met hem over verscheidene punten in den Godsdienst, en maakte daar tegen met
veel vriendelijkheid eenige kleine tegenwerpingen. BUCHLING zweeg, omdat hij
meende niet alles te verstaan. De Predikant, die zeer goed wist, dat zijn Voorzanger
niet uit vrees of ontzag zweeg, hield zijn zwijgen voor toestemming, voornamelijk
dewijl het hem niet ontslipt was hoeveel geest en scherpzinnigheid de oude man
bezat. Thans begon hij in persoon in school te onderwijzen, waarbij hij zoo geleerd
was, dat hij met de kinderen zelfs de leere van den canon, en van de oudheid der
Bijbelboeken, begon te onderzoeken. Hierover schudde BUCHLING het hoofd, en
terwijl de Predikant daar geen acht op sloeg, sprak hij scherp en met vuur. Dat alles,
zeide hij, mag waar zijn; ik begrijp het niet; maar al was het ook niet waar, dan
begrijp ik toch wel, dat reeds de twijfelingen op zichzelven aan eenen geleerden,
zoo als uw Weleerwaarde, genoegen kunnen geven, omdat hij daardoor gelegenheid
tot onderzoek bekomt. Ook hebt gij, lieve Heer Predikant, daar volmaakt gelijk in,
dat het voor de meeste menschen volmaakt hetzelfde is, van waar men hun dat
alles aankondigt, wat zij geloven moeten. Voor zoo veel ik de kinderen en de
menschen in het algemeen kenne, (en beiden geloof ik ze vrij wat te hebben leeren
kennen,) is het hun om het even, of men hun zegt: dat heeft onze lieve Heer bevolen,
of dat heeft - hoe heet toch uw man ook? - SOCRATES of LEIBNITS gezegd; alhoewel,
bij slot van zaken, het bevel van God toch wel meer indruk maakt, dan dat van een
zwak mensch; maar laat dat nu al eens hetzelfde wezen, dan moet men er de
menschen
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maar niet bij zeggen: SOCRATES of LEIBNITS is een bedrieger geweest, of hij heeft
gedwaald, en dergelijken. Ik zeg: God wil dat gij uwen naasten lief zult hebben als
uzelven, dat staat hier, hier in dit godlijk boek! Ik zou ook anders kunnen zeggen;
maar als ik het nu eenmaal zoo gezegd heb, dan mag ik daarna geene twijfeling
opperen, of dit boek ook godlijk zij, dan niet; want, Heer Dominé, anders twijfelt de
gemeene man ook aan de heiligheid en waarheid van de leer. Heb uwen naasten
lief! Voor de geleerden is twijfelen een genoegen, maar voor den gemeenen man
eene plaag. De minste twijfeling aan de echtheid van den canon, zoo als gij den
Bijbel noemt, kan den gemeenen man tot een volslagen ongelovigen maken. Hier
schiet slechts één weg over, Heer Predikant; of men moet den Bijbel deszelfs
volkomen gezag laten, of men moet hem geheel en al wegnemen, en enkel zeggen,
dat wil onze lieve Heer. Zekerlijk zal een ongeleerde zelden vragen: vanwaar weet
gij dat? De verzekering van den Leermeester is hem, en voornamelijk den kinderen,
bewijs genoeg.’
‘Heel goed gezegd, lieve BUCHLING. Men kan zien, dat gij over uw ambt gedacht
hebt; doch juist daarom kan ik van u verlangen, hetgeen ik misschien aan honderd
anderen niet zou kunnen toebetrouwen, de kinderen tot zelfdenken op te leiden.’
Hier kreeg de Voorzanger eene kleur en zweeg; want hij stelde er juist zijne eer in,
dat hij zijne scholleren leerde denken. De Predikant vervolgde: ‘De kinderen moeten
zich de gronden der deugd, en van hun geheel zedelijk bestaan, weten voor te
stellen.’
‘Weet gij dan, Heer Predikant, vraagde de Voorzanger sier, eenen anderen
behalven dezen: Het Heilige Opperwezen, hetwelk ons geschapen heeft, wil, dat
de mensch heilig zal wezen, zoo als hij zelf? Wel nu, dezen kennen mijne scholieren
ook, en tegen dezen moet bij hen geene twijfeling opkomen. Hoe men hun dat aan
het verstand bragt, is toch hetzelfde, als het bij hen maar zekerheid blijft. Ik, Heer
Predikant, geloof aan den Bijbel; en daarom zeg ik: in dit heilig Boek staat, dat onze
lieve Heer dit, of dat, bevolen heeft.’
‘De Predikant, alhoewel hij meesmuilde, was er toch een weinig verdrietig over,
dat de oude man hem zoo koen vraagde, of hij eenen anderen grond voor de deugd
kende? Hij sprak nu nog veel over de oefening van het verstand, en over de
nadeelen, welke menig leerstellig begrip voor het volk had. Wijs mij, hernam de
oude man ijverig, wijs mij het schadelijke van hetgeen ik in mijn onderwijs gewaag,
en ik wil er oogenbliklijk van zwijgen. Maar te zeggen; dit of dat in den Bijbel is
schadelijk; - daartoe kan ik niet besluiten. Mijne geheele kunst bestaat daarin, dat
ik van alles zwijge, wat den kinderen niet van nut kan wezen. Met geleerdheid, die
ner-
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gens toe dient, zou ik niet voor den dag komen, al bezat ik die ook.’ enz.
Nog eene les van den broeder aan den broeder, nopens de opvoeding van WILLEM,
slaan wij daar op, en zal hier op hare plaats staan: ‘Gij wilt niet als de Jesuiten in
China met het geloof handelen. Maar ik bid u, lieve broeder, als gij onkruid uitroeit,
dat gij ook de tarw niet mede uitrukt. Nu, dit zult gij ook buiten mijne herinnering niet
doen. Maar is er een aardig bloempje onder het onkruid, dan bid ik ook daar voor.
Waar het de waarheid geldt, zijt gij toch menigmalen een beetje te schielijk; dan
bedenkt gij niet altijd, dat gij juist niet naar de waarheden handelt, welke gij kent,
maar dat drift, liefde, haat, vrees, en dergelijken, u drijven, even als elk ander
mensch. Ik denk toch, de sprookgeschiedenissen van onze jeugd komen nog wel
eens in uw hart op.’ enz.

Nieuwjaars-boekje, of leerzame Voorbeelden tot het ordelijk
schrijven van Nieuwjaars-brieven aan Nabestaanden en Vrienden,
als ook Huwelijks-, Kraam- en Rouw-brieven, benevens derzelver
Antwoorden. Alles geschikt tot eene gemakkelijke Handleiding in
de daarvoor dienende gelegenheden. Mitsgaders verdere
gemeenzame en vertrouwelijke Brieven. Tweede Druk. Te
Amsterdam, bij J. Tiel. 1807. In 8vo. 72 Bl.
Eene handleiding tot dat alles wat de titel vermeldt, en welke, uit hoofde der
goedkeuring van het Publiek, (waarvan eene zoo spoedige tweede uitgave ten
bewijze strekt) door eene Handleiding tot zedige Verkeering- of Vrijagie-Brieven,
Liefde-verklaringen, enz. met toestemmende en afwijzende Antwoorden van het
schoone Geslacht, zal gevolgd worden. Wij hebben het boekje doorbladerd; natuurlijk
zijn alle deze modellen van zeer algemeenen inhoud, en wij vonden er nog al een
en ander ouder, hetwelk wij, in het meest toepaslijke geval, het liefst vrachtvrij
zouden ontvangen. Over het geheel zijn wij van oordeel, dat het vormen van den
briefstijl, en de oefening door daartoe benoodigde voorbeelden, tot het
school-onderwijs behoort, en dat het werkje der Maatschappij Tot Nut van 't
Algemeen, waarvan hier ook loslijke melding geschiedt, daartoe genoegzaam
berekend is. Die de scholen verlaten heeft, stelle zijne eigene brieven! - Mag men
geene Formulier-gebeden gebruiken? vonden wij oniangs in een godsdienslig
onderwijsboekje gevraagd; - o ja wel! was 't antwoord; maar het is beter, zoodanige
hulpmiddelen niet noodig te hebben. En dit is ook aangaande dit boekje ons
gevoelen.
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Adriaan Brouwer en Joost Graasbeek, of de vrolijke Nederlandsche
Kunstschilders; Origineel Blijspel, met Zang, door C.A. van Ray.
In den Haag, bij Belinfante en Comp. 1806. In 8vo. 56 Bl.
Het smartede den Heer VAN RAY, dat de Franschen alleen het genoegen zouden
hebben om de nagedachtenis hunner waarlijk groote mannen door eene Vaudeville
te vereeuwigen. Daarom stichtede hij voor zijne helden, op den titel vermeld, eene
soortgelijke vereeuwiging! Indien het nu indedaad bij de Franschen mode is, hunne
waarlijk groote mannen te doen kennen van hunne slechtste zijde, en dezelven,
eeuwen na hunnen dood, nog als zwier- en losbollen, en als bedriegers daarenboven,
op het Tooneel aan de Kaak te zetten, zoo gunnen wij hun dit genoegen, en hunnen
grooten mannen die eer; doch blijven liever bij onze oude Vaderlandsche zeden en
gewoonten, en wenschen zeer hartelijk, dat het ‘Fuimus Troës’ ten dezen aanzien
nog in lang op ons Holland niet zal toepasselijk zijn.
Behalve eenen enkelen zet, die nog al aardig is, heeft het stukje geene waarde.
De Lezer proeve:
Ten slotte vertoont zich BROUWER op 't Tooneel, en zegt of zingt tot het Publiek:
Vól angst, ziet gij mij voor u staan;
Voor u die de kunst roemrijk schragen;
Ach! mogt dit stuk, uw kiesche smaak behagen,
's Schrijvers doelwit wierd dan op 't schoonst voldaan!
Wilt onze geringe bekwaamheden,
Uw' gunst, als steunzel hier aanbien.
En komt somtijds tot verlustiging zien:
Een HOLLANDSCH tafreel rein van zeden.
ALLEN.

Wilt onze geringe bekwaamheden, enz.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Beoefeningsleer, of de kennis der middelen, om als een waar
Leerling van J.C. getroost en heilig te leven, enz. Door Ewaldus
Kist, Predikant te Dordrecht. IIden Deels 1ste Stuk. Te Dordrecht,
bij A. Blussé en Zoon. 1807. In gr. 8vo. 502 Bl.
Over de beide Stukken van het vorige Deel hebben wij voorheen onze gedachten
(*)
rondelijk gezegd . De Eerw. KIST zet nu, zonder er op nieuw eenig Voorbericht bij
te voegen, zijnen begonnen arbeid voort. In het eerste deel had hij gehandeld over
de middelen, om tot de waare beoefening van het Christendom te komen, Nu volgt
dan het tweede over de middelen, om in de waare beoefening van het Christendom
te volharden en te vorderen. Het wordt verdeeld in vier Hoofdstukken. Het eerste
stelt den Christen voor, in zijne meeste volkomenheid hier op aarde, zoo als hij
namelijk, in de beoefening van het Christendom, standvastig volhardt en gelukkig
vordert. Het tweede beschrijft de middelen, om aan deze volkomenheid te naderen,
of wel de genoemde volharding en vordering te bereiken. Deze twee Hoofdstukken
zijn alleen in dit Boekdeel afgehandeld. Het derde zal de krankheden van geloovige
Christenen, die hen van deze volkomenheid nog verwijderen, in derzelver natuur,
oorzaken en geneesmiddelen, te beschouwen geven. Het vierde zal raadgevingen
en bestieringen bevatten voor gevorderde en bevestigde Christenen, die in het
naderen aan deze volkomenheid anderen voorbij streven.
In het eerste Hoofdsluk, bl. 5-144, bewijst de Schrijver vooreerst, dat de
volkomenheid, die een Christen hier op aarde bereiken kan, geenszins bestaat in
vol-

(*)

Algem. Vad. Letteroef. 1805. bl. 49. 1806. bl. 7.
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maaktheid. [Zou dit niet eenigzins anders hebben kunnen uitgedrukt zijn? 't
Onderscheid tusschen volkomenheid en volmaaktheid wordt willekeurig
aangenomen.] Bewijzen voor de onvolmaaktheid der heiligsten hier op aarde worden
ontleend (1) uit verscheidene uitspraken der H. Schrift. [Dit drukt de Eerw. KIST op
zijne wijze dus uit, dat zij door God, in zijn woord, niet als volmaakt beschouwd
worden. Daartoe brengt hij een gezegde van Salomo, bij gelegenheid van de inwijding
van den tempel, 1 Kon. VIII:46. een uit diens Spreuken, Spr. XX:9. een van Eliphas,
Job IV:18. twee uit Davids Psalmen, Ps. CXLIII:2. CXXX:3. en één van Jo. 1 Br. I:8,
bij. Wij voor ons twijfelen, of deze bewijzen wel allen den toets van een meer verlicht
oordeel kunnen doorstaan.] (2) Uit het oordeel, dat de vroomsten gewoon zijn over
zichzelven te vellen. (3) Uit hunne daden. (4) Uit de omstandigheden, waarin zij,
die tot God bekeerd zijn, in dit leven verkeeren. Hier wordt de bekende verdeeling
der verzoekingen, waaraan godvruchtige menschen in dit leven zullen blootgesteld
zijn, gevolgd, en onderscheidentlijk gehandeld over de verzoekingen der wereld,
de verzoekingen van den duivel, en die van het inwoonend bederf. De Leeraar blijft
daarin aan het heerschend stelsel van 't Kerkgenootschap, waartoe hij behoort, ook
wel bijzonder in de ijverige verdediging van de leer omtrent de steeds voortdurende
werkingen van den duivel op de menschen, allezins getrouw, hoewel hij het
overdrijven derzelve door de oude praktikalisten niet goedkeurt. Beter zal mogelijk
aan sommige Lezers bevallen, 't geen hij er op laat volgen, omtrent den noodlottigen
invloed, welken het ligchaam op de ziel heeft, waardoor de deugd des Christens
doorgaans aanmerkelijk wordt verhinderd, en over den strijd tusschen vleesch en
geest. - In eene tweede Afdeeling wordt dan nu bepaald, waarin die volkomenheid
gelegen zij, die een Christen hier op aarde kan bereiken. Hij moet vorderen in kennis,
geloof en heiligmaking. - De derde beschrijft de drangredenen, die eenen Christen
tot vordering in het beoefenen des Christendoms moeten bewegen. Vooraf gaan
deze stellingen: zoo te vorderen, is mogelijk; het stemt overeen met Gods doel, en
dit doel wordt dadelijk door sommigen bereikt; het is van zelfs eigen aan het
geestelijke leven. De drangredenen zelve worden ontleend van het pligtmati-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

639
ge, om naar vordering te staan, van de eer van God en het nut van anderen, welke
daardoor bevorderd worden, en van des Christens eigen geluk en waaren troost in
leven en sterven.
In het tweede Hoofdstuk, bl. 145-502, wordt uitvoerig gehandeld over de middelen,
om tot de volkomenheid, die op aarde bereikbaar is, te geraken. Er wordt begonnen
met God voor te stellen, als de eerste oorzaak van de volharding en vordering in
het Christendom, daarna de algemeene middelen opgegeven, waarvan God zich
gewoonlijk tot dat einde bedient, en van welken de Christen daarom ook een ijverig
gebruik behoort te maken. Er is een naauw verband tusschen vordering in de eene
gave des Christendoms en andere. Dit wordt vooraf aangetoond, zoo met opzicht
tot de kennis, als middel om toe te nemen in geloof, als met opzicht tot het geloof,
als allergeschiktst om ook in heiligheid te vorderen. De aangeprezene middelen tot
vordering zijn (1) Het woord van God: dat te lezen en in het hart te bewaren. (2)
Nuttige waarneming van den openbaren Godsdienst, en godvruchtige besteding
van elken geheelen zondag. (3) Regt gebruik van doop en avondmaal; (4) van de
inwooning en werking van den H. Geest; (5) van den toegang tot God door het
gebed. Hier wordt ook nog in het bijzonder gehandeld over verborgene
Godsdienstoefeningen, over den huisselijken Godsdienst, en het godsdienstig
zingen. (6) Nuttig gebruik van de gesprekken, het voorbeeld en de schriften van
wijze en godvruchtige menschen. Hier wordt ook opzettelijk gehandeld over het
bijwoonen van zoogenaamde stichtelijke gezelschappen, en hoe men die best inricht.
(7) Oplettendheid op de natuur. (8) Waarneming van de wegen der Voorzienigheid.
(9) Opmerking van de leiding en besturing der Voorzienigheid omtrent onze eigene
lotgevallen.
Men vindt dus hier veel verscheidenheid van onderwerpen, waaromtrent
gemoedelijke Christenen, aan den godgeleerden denktrant van den Eerw. KIST
gewoon, gaarne het onderricht van zulken geachten Kerkleeraar zullen willen
vernemen. Over 't geheel is ons dit Boekdeel beter bewerkt toegeschenen, dan de
voorgaanden. Wij zien ook 't nog ontbrekende met verlangen te gemoet.
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Het Christendom geen vrucht van Vooroordeel of Bijgeloof, maar
der proefhoudende Waarheid, aangetoond, in eene Redevoering,
gehouden in het Genootschap Verscheidenheid en
Overeenstemming, te Rotterdam, 20 Junij 1806, door S. de Visser,
Predikant te Aalsmeer, en Lid van Verdiensten dezer Maatschappij.
Te Rotterdam, bij Cornel en van Baalen. In gr. 8vo. XI en 65 Bl.
Wij hebben de eere niet, bijzonder bekend te zijn met het Rotterdamsche
Genootschap, Verscheidenheid en Overeenstemming. 't Schijnt evenwel, volgens
den aanhef der Redevoering van den Eerw. DE VISSER, een achtbaar aanzien te
hebben. ‘Ik zie,’ zegt hij, ‘beroemde Dichters, peinzende Wijsgeeren, vermaarde
Godgeleerden, schrandere Natuuronderzoekers, Mannen van smaak, oordeel en
eenen onderzoeklievenden geest onder u.’ Een der Bestuurders, de Heer N. VAN
DER HULST, die 't oog over de uitgave heeft gehad, bericht, in de Voorrede, dat de
Leden eenparig deze Voorlezing ter persse begeerd hebben, en voegt er een en
ander bij, tot aanprijzing van het stuk, als in zich bevattende eene bondige
verdediging van het Christendom tegen de voornaamste algemeene tegenbedenking
van het ongeloof, die de wijsgeerige Deist gerust, zonder het voorhoofd te kreuken,
zonder zich aan een bijzonder Godgeleerd systema te ergeren, kan lezen, schoon
dezelve voor hem niet overtuigend ware, en waaraan de Christen, dien het om
waarheid te doen is, zonder zijn Kerkgenootschap in aanmerking te nemen, zijn
zegel zal hangen, terwijl de man van smaak in de wijze van uitvoering, over het
geheel, behagen zal scheppen, om den vrijen, lossen, aangenaamen, ongedwongen
toon, en omdat hij hier den weg der waarheid als met bloemen gestrooid vindt.
Wel verre van den lof, aan den Redenaar wegens deze Voorlezing toegezwaaid,
te willen verkleinen, erkennen wij, dezelve ook over het geheel met genoegen
gelezen te hebben. Het gewigtig onderwerp is vervat in deze vraag: Is de
voortduuring van het Christendom in de wereld eene vrucht van ligtgeloovigheid,
van het vooroordeel der opvoeding, en slaafsche navolging der Voorvaderen? Of,
moet men deszelfs instandhouding
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toekennen aan de vastigheid der grondvesten, waarop het rust, en de zich altoos
aanprijzende, innerlijke waardigheid van hetzelve, aan elk, die het met eenen
onbevooroordeelden en waarheidzoekenden geest beschouwt? 't Overgroot belang
van deze vraag, vooral in onze tijden, waarin velen nog steeds voortgaan, het
Christendom, als alleen rustende op dwaas vooroordeel, te verwerpen, wordt eerst,
in eenen bloemrijken stijl, aangetoond, en dan de vraag nader bepaald door eene
beschrijving van 't geen de Redenaar, over 't Christendom sprekende, daardoor
verstaat. Niet dezen of genen vorm of wijziging van hetzelve, die afhangt van tijd,
plaats en omstandigheden, niet tot deszelfs wezen behoort, en ook anders zijn
konde, zonder de zaak zelve te benadeelen; maar den reinen eerdienst van het
hoogste en beste Wezen, den eenigen waaren God, zoo als dezelve ons in al zijn
omvang geleerd wordt, door Jesus Christus, den hoogstgeliefden en welbehagelijken
Zoon van God, of, op zijn gezag, door zijne verlichte gezanten; zonder dat wij eenig
eigendunkelijk bijvoegsel aan den eenen, noch ook eenige moedwillige verminking
en misvorming aan den anderen kant, hierbij plaats mogen geven. Als men nu de
zaak oppervlakkig beziet, zon men welligt meenen, het eerste te moeten vaststellen;
terwijl men toch de meeste menschen ziet aannemen, voor waar en goed houden,
en ook blijven aankleven, 't geen hun met de moedermelk is ingegeven, door
opvoeding tot eene gewoonte gemaakt is, en door den dagelijkschen omgang steeds
dieper ingescherpt wordt: hoedanig beginsel, in het Christendom, over 't geheel
genomen, op dezelfde wijze, en even zoo sterk werkt, als bij de onchristelijke natien.
Maar de Heer DE VISSER beweert met grond, dat men deze waarneming niet mag
misduiden of misbruiken, alsof de zaak des Christendoms den toets van een
scherpzinnig onderzoek niet zou kunnen doorstaan, en niet van tijd tot tijd ondergaan
moest. Onder de duizende gewone menschen, die zich op de boven gezegde wijze
laten te vrede stellen, vindt men er hier en daar één, die zelf nadenkt, en niet vraagt,
wat hebben mijne voorvaders geleerd en geloofd? maar, wat is waarheid? Zulken
komen somtijds regelregt, zonder omzwerven, op het regte spoor; maar anderen
zijn zoo gelukkig niet. Deze raken wel eens te voren op gevaarlijke zijpaden
verdwaald, en
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worden met meerder of minder moeite te regt gebragt. De wijze, waarop zoo wel
de eene als de andere tot vaste overtuiging komt, wordt dan op eene bevallige wijs
geschilderd, en wel voornamelijk het overige en grootste deel der Redevoering
besteed aan de dichterlijke beschrijving eener onderhandeling, die de Hemelsche
Wijsheid, in eene verschijning, waarvan de Redenaar zegt oor- en ooggetuige
geweest te zijn, eens zou gehad hebben met eenen edelen, waarheid zoekenden,
maar 't spoor misgetreden Jongeling, die, in eene schemerige vallei door
droefgeestige twijfelingen gefolter, treurig omdwaalde. In deze verdichte
onderhandeling worden verscheidene bedenkingen tegen de waarheid en den
goddelijken oorsprong van het Christendom, op eene oordeelkundige en overtuigende
wijze, uit den weg geruimd.
Wij willen gaarne gelooven, dat deze wijze van voorstelling aan hun, die bij het
uitspreken der Redevoering tegenwoordig geweest zijn, een aangenaam uur
verichaft, en niet alleen warme vrienden en voorstanders van den Christelijken
Godsdienst zeer behaagd, maar ook bij dezen of genen twijfelaar de gewenschte
uitwerking gehad heeft, en vereenigen ons gaarne met de hartelijke bede van den
Uitgever, dat de aandachtige lezing en herlezing van dit stuk nog veel meer goeds,
tot beschaming van bijgeloof en ongeloof, moge stichten. Soms dachten wij, onder
't lezen, bij onszelven: heeft dan evenwel de eenvoudige waarheid zoodanig optooisel
wel noodig? En, zullen zij, die, op wijsgeerige gronden, het Christendom verwerpen,
zich, om 't bevallige van 't voorstel alleen, wel laten winnen?

Het Euangelie naar Paulus, of Leerredenen over Rom. I:16. Door
W. Janssonius, Euangeliedienaar in de Hervormde Gemeente te
Uithuizen. Te Groningen, bij A. Groenewolt. 1807. In gr. 8vo.
Nu hebben wij dan een bundel van vier lijvige Leerredenen van den Eerw. JANSSONIUS
over dezelfde stof. In de eerste wordt het gemoedsbestaan van Paulus omtrent het
Euangelie van Christus overwogen, zoo als dat uitgedrukt is in de woorden: Ik
schame mij het Euangelie van Christus niet. In de tweede gaat hij over ter be-
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schouwinge van de gronden, die de Apostel voor de billijkheid van zijn
gemoedsbestaan bijbrengt; en wel eerst van dezen grondslag: Die leer behelsde
voor vloekwaardige zondaren een tijding van ZALIGHEID in zich. In de derde wordt
gehandeld over een tweeden grond van dit gemoedsbestaan, welke hierin gelegen
was: Deze leer was volkomen in staat, om den mensch dat heil te beschikken; het
Euangelie was EEN KRACHT GODS TOT ZALIGHEID. In de vierde over nog twee andere
gronden: Deze leer predikte een Godebetamenden weg, een onschatbaar heerlijk
middel, om deelgenoten van die Zaligheid te worden, namelijk het GELOOF IN DEN
HEERE JESUS CHRISTUS; en: Haar aanbod van Zaligheid was ONBEPAALD en ALGEMEEN,
het strekte zich uit tot allerlei rangen en standen van menschen.
Onder den tekst zijn hier en daar eenige Aanteekeningen geplaatst, tot verklaring
of bevestiging van sommige gezegden, die, even als de Leerredenen, den
gemoedelijk rechtzinnigen niet kwalijk zullen bevallen. In de zoogenaamde
Toepassingen klimt somtijds de toon tot hoogen ernst, en heeft zich de Prediker, in
de warmte der uitdrukking, wel eens gezegden laten ontvallen, die den toets van 't
gezond verstand niet wel kunnen uitstaan. Wij voor ons kunnen 't ook niet
goedkeuren, om over eenen en denzelfden tekst, en wel in zoodanigen trant, zoo
dikwijls te prediken. Er is geene geringe maate van geduld noodig, om niet minder
dan 184 bladzijden achtereen te lezen. En daarmede is evenwel 't geheele stuk
eerst afgeloopen.

De Toets van den Hoogleeraar J.H. Regenbogen aan de waarheid
en Christelijke liefde getoetst, door J.A. Lotze. Te Amsterdam, bij
W. Brave, en te Leeuwaarden, bij J.W. Brouwer. 1807. In gr. 8vo.
24 Bl.
De Hoogleeraar LOTZE, op de toetze zijner Leerrede over Rom. V:11. aan de gezonde
Rede en Hervormde Belijdenis, door zijnen Ambtgenoot REGENBOGEN in 't licht
gegeven, niet wel hebbende kunnen zwijgen, toetst dezelve nu, op zijne beurt, aan
de waarheid en Christelijke liefde. Hij doet dit op eenen hoogen toon; zegt, geene
verdediging voor zijne wijze van denken en onderwijzen bij de Hervormde Kerk, in
ons
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Vaderland, noodig te hebben, en dat hij zich evenmin behoeft te doen kennen, als
eenen liberalen Godgeleerden, die alle kettermakerij, onder wat naam of voorwendsel
ook, verfoeit, als staande ook daarvoor algemeen bekend. De toets zelf zijner
Leerrede oordeelt hij geene replike waardig. Evenwel hebben deze en gene
omstandigheden hem gedrongen, iets te antwoorden. En uit dit antwoord verneemt
men op nieuw, dat het van het begin af met beide Heeren niet goed gezeten heeft,
en dat REGENBOGEN al vroeg zeker soort van oorlogsverklaring schijnt gedaan te
hebben, waarover LOTZE zich ook toen reeds bij Curatoren had beklaagd; dat echter
de misnoegdheid des eerstgenoemden merkelijk is aangegroeid, toen zijn
Ambtgenoot hem van onrechtzinnigheid begon te verdenken, en de houding aannam,
van zich daartegen ijverig te willen verzetten. LOTZE komt er op nieuw openlijk voor
uit, dat hij REGENBOGEN gevoelens toeschrijft, die van de vastgestelde Leer afwijken,
dat hij hem dezulken openlijk op den predikstoel heeft hooren voordragen, en wel
in 't bijzonder ook diegenen, die hij in het vierde stuk der verstrooide Gedachten
vragenderwijze heeft voorgesteld, dat hij geene Leerrede hield, die niet meer of min
gericht was, althans scheen gericht te zijn, tegen onze Belijdenis, of andere paradoxe
en gewaagde stellingen behelsde, die veel opziens baarden en een kwaad gerucht
van de Akademie verspreidden, en dat hij deswegens niet geschroomd had, de
studerende Jongelingschap daartegen te waarschouwen en te beveiligen.
Op de beschuldiging van onrechtzinnigheid, waarmede REGENBOGEN hem nu
onlangs, om voor zichzelven, zoo 't schijnt, ruimer spel te hebben, getracht heeft
zwart te maken, antwoordt hij: 1) REGENBOGEN, die het geheele Land van zijne
openbare bestrijding van de Hervormden, wier brood hij eet, en bij welken hij eer
geniet, doet gewagen, is onbevoegd, om als aanklager en beschuldiger in dezen
op te treden. 2) Hij LOTZE heeft 't zelfde, waarover REGENBOGEN hem van
onrechtzinnigheid beschuldigt, beweerd in Verhandelingen, die, met approbatie van
de Theologische Faculteit der Leidsche Hoogeschool, zijn in 't licht gegeven. 3)
REGENBOGEN heeft zich hierin aan kwade trouw schuldig gemaakt, en de woorden
van LOTZE verdraaid. 4) Hij heeft zijne beschuldiging niet bewezen. - Vervolgens
zoekt LOTZE
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zich dan ook te verdedigen tegen de grieven, door REGENBOGEN tegen zijne wijze
van handelen ingebragt. 't Lust ons niet dit uit te schrijven. Wij erinnerden ons, onder
't lezen, 't oude spreekwoord, de pot verwijt den ketel dat die zwart is. Men diende,
om te oordeelen, wie de waarheid meest aan zijne zijde heeft, wel bij 't een en ander
tegenwoordig geweest te zijn, en alle gezegden en tegengezegden in vergelijking
te brengen. Wij laten dit over aan anderen.
Allermeest heeft ons, in dit stukje, de verzekering behaagd, waarmede LOTZE
eindigt, dat hij namelijk op alles, wat REGENBOGEN nog mogt goedvinden te schrijven,
niet zal antwoorden. REGENBOGEN zal toch ook denkelijk wel rekenen, genoeg
gezegd te hebben. 't Is maar jammer, dat er van weerskanten zooveel gezegd en
geschreven is, hetwelk men, bij bedaard nadenken, zal moeten wenschen niet
gezegd en geschreven te zijn, en waarover men zich zal moeten schamen, als men
er zich de volgende, aan Hoogleeraars in de Godgeleerdheid niet onbekende,
Apostolische beschrijving der Christelijke liefde zal bij te binnen gebragt hebben:
De liefde is langmoedig, zij is goedertieren: de liefde is niet afgunstig: de liefde
handelt niet ligtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk, zij
zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich
niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid: zij bedekt alle
dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 1
Korinth. XIII:4-7.

Prijsverhandelingen, bekroond door het Genootschap ter
bevordering der Heelkunde, te Amsterdam. VIden Deels 1ste Stuk.
Te Amsterdam, bij J.S. van Esveldt - Holtrop. In gr. 8vo. 94 Bl.
In een vorig Nommer van dit Maandwerk de Nieuwe Verhandelingen van het hier
boven genoemde Genootschap aangekondigd hebbende, willen wij ook van dit
gedeelte der Prijsverhandelingen gewag maken; bevattende hetzelve eene
Verhandeling over het afhalen der Nageboorte, door G.J. VAN WY, Lector in de
Ontleed-, Heel- en Verloskunde te Arnhem, ten antwoord op de vraag: Is het kunstig
afhalen der Nageboorte al of niet
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noodzakelijk? Welke gevallen, door de ondervinding bevestigd, kunnen er zijn,
waarin het kunstig afhalen derzelve noodzakelijk wordt. En in welke gevallen kan
men de ontlasting derzelve, met meerder veiligheid, aan de Natuur overlaten? - Het
vroedkundige Leerstuk over de afhaling der Nageboorte heeft voorzeker jaren lang
eene bron van twist en veelvuldig verschil opgeleverd; bijna ieder Vroedkundige,
die door zijne geschriften nuttig aan zijne medekunstgenooten zijn wilde, schreef
over de al of niet noodzakelijkheid der afhalinge, zoodat meest altijd de keus bepaald
werd, of tot eene volkomene overlating aan de Natuur, of tot eene dadelijke afhaling,
en welke niet te spoedig in 't werk gesteld konde worden: uitersten, die altijd afkeuring
verdienen. Hij alleen is de verstandige Vroedkundige, die zich aan geen van beiden
dezer uitersten bindt, maar overeenkomstig de omstandigheden handelt; welke
ongetwijfeld meermalen de afhaling der Nageboorte niet vereischen, maar echter
in bijzondere gevallen hare uitdrijving door de Kunst noodzakelijk maken; zoodat
de Vroedkundige niet altijd de dienaar der Natuur, even min haar vooruitlooper,
maar meermalen volger zijn moet.
De waarheid dezer aanmerkingen heeft ook de Schrijver der voor ons liggende
Verhandeling volkomen gevoeld, en als verstandig Vroedmeester de beantwoording
der voorgestelde vraag in dier voege ingerigt, dat hij de niet-noodzakelijkheid van
het kunstig afhalen der Nageboorte, gevoegd bij de al-noodzakelijkheid, door
ondervinding bewezen, aanwijst en voorstelt; betoogende wijders, in welke gevallen
men de ontlasting derzelve met meerdere veiligheid aan de Natuur kan overlaten.
- Een leerstuk daargesteld te zien, dat, op rede en ondervinding gebouwd, alle
dolingen, onzekerheden en onwaarheden wegneemt, en de beste en zekerste partij
doet kiezen, moet het oogmerk geweest zijn, waarom het Amsterdamsch Heelkundig
Genootschap de opgegevene Prijsvraag uitschreef; en wij kunnen, na eene
naauwkeurige en onpartijdige lezing van dit bekroonde Antwoord, niet anders dan
iederen Vroedkundigen geluk wenschen met deszelfs uitgave, en den Heere VAN
WY den welverdienden lof toezwaaijen.
Daar, waar de Natuur werkzaam is, behoort de Kunst ter afhaling der Nageboorte
niets te doen; dit is onnoodig, daar men weet welk een geregeld en sterk spier-
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vermogen de baarmoeder bezit; terwijl de vrees voor toesluiting van den mond der
baarmoeder, en aankanting van denzelven tegen den uittogt der aanhangselen, die
afhaling even min noodzakelijk kan maken: deze zijn de hoofddenkbeelden, die
meer ontwikkeld worden ter overtuiging, dat de afhaling veelal aan de Natuur zelve
moet overgelaten worden.
Niet minder gevaarlijk is het, wanneer men altijd en in alle gevallen de slaassche
volger of werkelooze dienaar van deze zelfde Natuur blijft. Er kunnen gevallen
voorkomen, waarin het kunstig afhalen noodzakelijk wordt; zoo als bij aanmerkelijke
en gevaardlijke bloedstortingen, die door eene gedeeltelijke losraking, voor, onder
of na de geboorte van 't kind, ontstaan, wanneer zich de baarmoeder zamentrekt,
of kenbare teekenen tot geneigdheid zich daartoe opdoen, vooral wanneer zich
dezelve bij wijze van een bal of klomp doet voelen; - in die gevallen, wanneer de
mond der baarmoeder, na de verlossing van het kind, zich om de navelstreng
naauwkeurig toesluit, of door een bloedprop zoodanig gestopt wordt, dat zich geen
of maar zeer weinig uitzijpelend bloed door de vagina ontlasten kan, en daarop
eene verborgene bloedstorting volgt; - wanneer de Sectio Caesarea ter verlossing
van het kind heeft moeten geschieden, en de Nageboorte niet terstond daarop van
zelfs uitgedreven wordt; of wanneer dezelve, voor een gedeelte los geraakt zijnde,
zorgelijke bloedstorting veroorzaakt, en het overige gedeelte geene loslatende
teekenen en natuurlijke uitdrijvingspogingen vertoont, of terstond van zelfs
uitgeworpen wordt; - ook dan, wanneer de onvolkomene Sectio Caesarea heeft
moeten geschieden, in gevallen, waarin het kind in de holligheid van den buik,
evenveel waar ook, gelegen is, omdat er dan zeer veel vrees voor het leven van de
vrouw is, zal de kunstige afhaling der Nageboorte, om der gevolgen wille,
onvermijdelijk noodzakelijk worden; en ofschoon men, waar ook de Nageboorte
ingeplant gevonden wordt, bij het afhalen eene gevaarlijke, zoo niet doodelijke
bloedstorting te wachten heeft, moet men liever eene gevaarlijke kunstbewerking
doen, dan een gewissen dood werkeloos en onverantwoordelijk afwachten; althans
in die gevallen, waarin men van de magtelooze Natuur geene heilzame uitwerkingen
wachten of berekenen kan; - ziet daar de gronden tevens, waarop de Heer VAN
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WY,

in de opgegevene gevallen, de afhaling der Nageboorte noodzakelijk oordeelt.
Over 't algemeen kan men, buiten deze gevallen, de ontlasting der Nageboorte
met meerdere veiligheid aan de Natuur overlaten; is het laatste betoog van den
bekwamen Schrijver; wederleggende daarbij de leerstellige afdeeling van den grooten
BAUDELOCQUE over de kunstige afhaling der Nageboorte waar deze zich uitdrukt,
‘dat de raad, om dezelve aan de werking der Natuur over te laten, zeer wijs zou zijn,
indien men van het achterblijven van den moederkoek niets te vreezen had; maar
dat vele vrouwen de slagtoffers van die toevallen geworden waren, die van de
verrotting of alleen van het aanwezen van dit ligchaam in de baarmoeder bijna
onafscheidbaar zijn;’ meenende de Heer VAN WY, en te regt, dat men zich tegen
hetgeen BAUDELOCQUE op het oog heeft, zoo wel door inwendige welgekozene
middelen, als met de naar tijdsomstandigheden geschikte, ontlasting bevorderende,
afspoelende en rottingwerende inspuitingen in de baarmoeder wapenen kan;
eindigende zijne Verhandeling met het betoog, dat het tevens veiliger is, de
Nageboorte van tweelingen of van meerdere kinderen aan de Natuur over te laten,
dan dezelve door Kunst af te doen. - Wij herhalen het, allezins aan het doel
beantwoordende, beknopt, en wij vertrouwen alles afdoenend, zal deze Verhandeling,
welke bovendien van eenige belangrijke waarnemingen, op onderscheidene gevallen
betrekking hebbende, voorzien is, iederen onbevooroordeelden voorkomen; en wij
kunnen onze geliefde levensgezellinnen niet dan met het volkomenst vertrouwen
aan zoodanige Vroedkundigen overlaten, die met den kundigen VAN WY niet altijd
de onderdanige dienaars der Natuur, even min als hare vooruitloopers, maar veelal
hare volgers zijn.
Als eene Bijdrage, om de Natuur in hare heilzame werking, in gevallen van
bloedstorting, den behoorlijken tijd ter uitdrijving der Nageboorte te verschaffen, als
om in alle gevaarlijke bloedstortingen der baarmoeder eenen gewissen dam tegen
de uitvloeijing van bloed te leggen, en de bloedklontering op de zekerste wijze te
bevorderen; voegt de Heer VAN WY de wijze zijner bereiding van sponzen, ten
gebruike voor tam-
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pons. Om hare nuttigheid ruimen wij daarvoor eene plaats in.
Ik bereide die sponzen op de volgende wijze. Nadat dezelve doornat gemaakt,
en door de handen weder uitgedrukt zijn, perse ik dezelve, door middel van eene
gewone linnenpers, tot schijven zeer vast en plat te zamen, en laat ze zoo lang
geperst blijven, tot dat ze volkomen tot platte schijven, van verschillende grootte,
gedroogd zijn; waarna ik ze ten gebruike beware, en tot zoodanige grootte en
gedaante voorbereide en gereed make, als ik mij in voorkomende gevallen kan
voorstellen benoodigd te kunnen zijn.
Sommige der aldus bereide sponzen rolle ik in onderscheidene dikte en lengte
zeer vast ineen, en omwinde die met zeer fijn, meer dan half versleten lijnwaad,
terwijl ik door het midden van deze omkleede spons eenen sterken langen draad
heenvoere en vastmake, zoo dat dezelve even binnen den mond der baarmoeder
ingevoerd zijnde, daarmede des noodig (en ofschoon voor het overige de geheele
vagina met pluksel, werk of vlas opgevuld is) kan weggenomen worden. - Ik make
dezen bereiden dam, kort voor de inbrenging, in azijn zoo veel nat, dat alleen het
linnen doortrokken is, opdat mijne sponsdam niet eerder uitzetten zonde, voor dat
zulks, om den uitloop des bloeds tegen te gaan, noodig is, en 't welk terstond
aanmerkelijk gebeurt, zoodra dezelve met bloed bevochtigd wordt.
In andere gevallen, waarin ik verpligt ben, om alleen tegen, en niet binnen den
mond der baarmoeder de bloedstorting te stuiten, gebruik ik, naar omstandigheden,
eene minder of meerder groote, plaate, insgelijks met dun doorsleten lijnwaad
bekleede, en met azijn bevochtigde sponsschijf, door welker midden een
genoegzaam lange en sterke draad vastgemaakt is, voerende dezelve zoodanig
naar binnen, als men gewoon is de moederringen te doen, bezorge verder de vagina
naar behooren, en late het een en ander door de aansluitende hand van eenen
oplttenden helper of helpster ondersteunen.
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Verhandeling over de ontploffing van het Buskruid, enz. Door L.A.
van Meerten, Secretaris van het Geneeskundig Bestuur over de
Koninklijke Armée, enz. In 's Hage, bij de Gebroeders van Cleef.
1807. In gr. 8vo. 55 Bladz.
Volgens den Titel blijkt, dat deze Verhandeling voorgelezen is in de Maatschappij
van Natuur- en Letterkunde in 's Hage. Dezelve geeft verslag van de bestanddeelen,
waaruit het Buskruid bestaat, om langs dien weg reden te geven van deszelfs
geduchte uitwerksels, toegepast op het jammerlijk onheil, op 12 Januarij l.l. de stad
Leijden overgekomen. Alles is naauwkeurig overwogen en oordeelkundig ontvouwd.
Te meer werd de Schrijver tot dusdanig een onderzoek aangespoord, dewijl, volgens
inhoud van het Voorberigt, na de nieuwste ontdekkingen in de Scheikunde, weinig
over de ontploffing van het Buskruid is geschreven. - Wij zullen van het beloop dezer
Verhandeling en van eenige bijzonderheden een kort verslag geven; terwijl wij den
Liefhebberen der Chemische Natuurkunde de lezing dezes opstels veilig durven
aanprijzen, zich aanbevelende door duidelijkheid en goede orde.
De Schrijver beschouwt afzonderlijk de deelen, waaruit dit mengsel bestaat, als
kool, zwavel en salpeter, en toont stukswijze aan, wat elk derzelve door bijkomende
hitte tot de ontploffing toebrengt. Hij merkt voorts aan, dat het Buskruid zonder
aanzijn der dampkringslucht kan ontstoken worden, tegen het algemeene gevoelen,
door J.H. WINKLER, den Abt NOLLET en anderen met proeven bevestigd, doch waarvan
de begane mislag door den Schrijver wordt aangewezen. De ontzettende uitwerking
van het Kruid moet inzonderheid toegeschreven worden aan de groote hoeveelheid
van het ontwikkeld gaz, hetgeen er bij de verbranding plaats heeft. Uit 15 grein kruid
verkrijgt men, volgens genomene proef, nagenoeg 20 cubiek-duim lucht, zijnde een
mengsel van onderscheide gaz-soorten. Volgens deze berekening zouden er, in de
veronderstelling, dat er van de 37,000 ponden Buskruid, te Leijden voorhanden,
20,000 ontstoken zijn, 118,518 cubiek-voeten lucht voortgebragt zijn. Volgens
gedane proeven zoude het Buskruid
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zich 480 malen uitzetten. - Schoon het in den eersten opslag eenige verwondering
mogt baren, dat 20,000 ponden Kruid zoo weinig gaz opleveren, is zulks echter
genoeg, om daaruit de geweldige uitwerkingen te verklaren, die hetzelve heeft
voortgebragt; omdat dezelve minder door de hoeveelheid gaz, dan wel door de
suelheid der losbarstinge, veroorzaakt worden; daar het eene bekende wet in de
Natuurkunde is, dat de kracht vermeerdert in evenredigheid van het vierkant,
waarmede een ligchaam bewogen wordt.
Na de uitwerksels aldus verklaard te hebben, worden dezelve op het gebeurde
te Leijden toegepast. De Schrijver merkt aan, dat de slag in de Stad en nabij de
ontploffing zoo sterk niet is waargenomen, als op meerderen afstand; 't geen hij
meent daarin gelegen te zijn, dat verder af het geluid op de gewone wijze in de
lucht, die hare natuurlijke gesteldheid had, werd verspreid; terwijl nabij het voorval
de voor een oogenblik plaats hebbende verijdelde en in verwarde rigtingen snel
bewogene lucht de overvoering van het geluid verhinderde. - Verder wordt
opgemerkt, dat verscheide voorwerpen in strijdige rigtingen naar de plaats toe, waar
de ontploffing geburde, met groot geweld verplaatst zijn; 't geen verklaard wordt uit
den stroom lucht, welke de door uitbarsting ijlgemaakte plaats weder vervulde. Uit
deeze zeer verijdelde lucht verklaart voorts de Schrijver de aldaar plaats gehad
hebbende verschijnsels; als het naar buiten slaan van daken en glasramen, het
breken van glazen stolpen over pendules, het afspringen van glazen stoppen op
karaffen, enz.; al hetwelk aan de uitzetting der binnenlucht wordt toegeschreven.

D. Johan Georg Rosenmuller's Beschouwing van eenige voor
Godsdienst en Zedelijkheid merkwaardige Gebeurtenissen der
XVIIIde Eeuw. Uit het Hoogduitsch vertaald en met eenige
Aanmerkingen vermeerderd door P. Koumans Brouwer, Predikant
te Donkerbroek. Te Leeuwarden, bij J.W. Brouwer. 1807. In gr. 8vo.
Behalven het Voorberigt, 287 bladz.
Met wezenlijk genoegen koudigen wij wederom eene Wijsgeerige en tevens
Geschiedkundige Beschouwing aan der jongstverloopen Eeuwe, en ontvangen wij
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deeze in ons Vaderland, geschreeven door eenen te regt beroemden Hoogduitschen
Godgeleerde. Zo merkwaardig een tijdvak, als wij zagen afloopen, en met den titel
van de Eeuw der Verlichting bestempelen, kon kwalijk missen de opmerking veeler
denkende en geleerde Mannen te trekken. In ons Vaderland schreef de vermaarde
Hoogleeraar YPEY de Kerkelijke Geschiedenis dier Eeuwe, in VI Boekdeelen; en
mogt de Eerw. BROUWER, in zijne Aanmerkingen op ROSENMULLER, daaruit niet weinig
overneemen, meermaalen ook zijne Landgenooten terugwijzen tot deeze rijke bron.
TEYLERS Tweede Genootschap loofde bij herhaaling het Eermetaal uit op eene
Vergelijking ten aanzien van den staat der Verlichting en Zedelijkheid tusschen
beide de 17de en 18de jongstverloopen Eeuwen; waarna het zich in staat bevond,
eene bekroonde Verhandeling, die van den Eerw. JAN BROUWER, Doopsgezind
Leeraar te Leeuwarden, in 1805 uit te geeven. Dan spaarzaamlijk, hoewel op eene
vereerende wijze, vonden wij dit Werk zijns naamgenoots van den Vertaaler
aangehaald; zelfs niet ter plaatze, waar men zulks anders wegens verschil van
gevoelens verwachten zoude. Uit eene korte aankondiging van ROSENMULLER's
oorsprongelijk Werk in de Bibl. van Theol. Letterk. D. IV. bl. 295. was bekend, dat
die Godgeleerde zijne Beschouwingen over meergedachte tijdvak, van den kansel,
in een twaalftal Leerredenen, voordroeg, die hij, verrijkt met zijne ophelderende
Aanmerkingen, reeds in 1801 in het licht zond, en waarvan negen meer bepaaldelijk
op gezegde onderwerp doelden. Deezen nu deelt ons de Eerw. P.K. BROUWER thans
mede, hoewel in de gedaante van Verhandelingen verkleed; en belooft hij twee der
overigen, spoedig misschien, uit te geeven, onder den titel van Bijdragen ter
bevordering van huisselijk geluk. Wegens het schoon en zeer leezenswaardig stuk,
dat voor ons ligt, zal het niet ongepast zijn, aan het hoofd onzer beoordeeling een
algemeen overzicht te plaatzen van den inhoud der IX Afdeelingen, gelijk wij dien
aan het slot der Inleiding uitgedrukt vinden. ‘I. Zal hier overwogen worden, wat er
in de XVIIIde Eeuw gedaan is ter vermindering van het heerschend bijgeloof en de
(*)
toeneemende dweeperij . II. Zal ik mij

(*)

Uitneemend worden de bewijzen en onderscheiden gedaanten, zo van het bijgeloof als van
de dweeperij, die zich in de XVIIIde Eeuwe vertoonden, ja ook, hoezeer gekortwiekt en
bestreeden, nog immer voortduuren, en dreigen stand te houden onder de Volkeren, in weerwil
van hunne Verlichting, in deeze Afdeeling van den Schrijver en Vertaaler beiden uiteengezet
en geteekend. Wij vinden dus ten deezen niets aan te merken. Alleen stoot ons hier het woord
toeneemende, bij dat van dweeperij gevoegd. Want gaat dezelve meest eigenaardig vergezeld
met onkunde, dwaaling en domheid in zaaken van den Godsdienst; dan is zij van de tijden
der middeleeuwen af, althans zedert de Hervorming, voorzeker niet toegenomen, hoewel zij
meermaalen onder een ander voorkomen optrad en zich wortelde. Ook dit zelfde leeraart, zo
wij meenen, de Geschiedenis; schoon wij ons thans in derzelver onderzoek niet mogen
inlaaten.
Voorts deed het ons wonder, in deeze Afdeeling en bijgevoegde Aanmerkingen, geene melding
te vinden van de Secte der Hernhutters, die wij toch, hoe achtenswaardig de nijvere
Broederschap thans zijn moge, in haaren eersten oorsprong en stichting door ZINZENDORF
van buitenspoorige dweeperij niet mogen vrijkennen, en met aanstootelijke mystieke
denkbeelden bezoedeld moeten achten. In al te gunstig licht derhalven plaatst hun de Eerw.
BROUWER vervolgens in zijne noot 97: en schijnt hij ten eenemaal onkundig van STINSTRA's
Werkje over de Geestdrijverij, en van de schoone Voorreden des Franschen Vertaalers van
dien uitmuntenden Brief. Verg. hiermede MOSHEIM's K.G. D.X. bl. 35. en aldaar noot l; of zelfs
de aangehaalde Verdeediging, om niet te zeggen ophemeling, deezer Secte in de Bibl. van
Theol. Lett. D. III. bl. 603 &c.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

653
bepalen bij het onder de Christenen gedurende dit tijdvak hand over hand
(*)
aangewassen ongeloof . III. is

(*)

Of waarlijk het Ongeloof in het laatste honderdtal jaaren hand over hand zij aangewassen,
gelijk ROSENMULLER en BROUWER onderstaan te voldingen, beslisse voor ons de onzijdige
Leezer, na behoorlijke overweeging tevens van hetgeen, tegen dit heerschend denkbeeld
aan, bevoorens van den Eerw. J. BROUWER, in diens Verhandeling bij TEYLER's 2de Gen. D.
XIV. bl. 106-122, beredeneerd wierd, en eenigzins ten minsten tot verzwakking van het
algemeen gevoelen dienen mag. Op de Vraage toch van TEYLER's Godg. Gen., dat in 1805
de betwistbaare daadzaak des Vervals vooruitstelde, zijn geene voldoende Antwoorden
ingekomen of bekroond. Wij blijven dus met verlangen uitzien naar eene grondiger en
opzettelijke toetze van deeze voor den Godsdienstvriend belangrijke daadzaak; waartoe
onder anderen dit Werkje, met oordeel gebezigd, veele geschikte bouwstoffen behelst.
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mijn voornemen, te overwegen, welke vorderingen men gemaakt heeft in het laatste
(*)
honderdtal jaren in het uitleggen van den Bijbel en deszelfs doelmatig gebruik. IV.
Zal gehandeld worden over de in de XVIIIde Eeuw meer uitgebreide kennis der
(†)
Natuur, over derzelver waardij en nuttigheid . V. Wil ik de pogingen, die men in dit
tijdperk met een goed gevolg aangewend heeft ter vermindering van Godsdiensthaat
en vervolging, nader beschouwen. VI. Zullen eenige nieuwigheden, welke in de
Protestantsche Kerk omtrent den Godsdienst gedurende deze Eeuw ingevoerd
(‡)
zijn , aangewezen; en ten VIIden eenige merkwaar-

(*)

(†)

(‡)

Hoeveel de Uitlegkunde des Bijbels verpligt zij aan den arbeid, door MILL, WETSTEIN, KENNICOTT,
ROSCIUS en andere Geleerden besteed aan het nazien en vergelijken van de overgebleeven
Handschriften, is te zeer bekend, om ons niet eenigzins te verwonderen, dat en ROSENMULLER
en BROUWER de verdiensten deezer Mannen alhier met stilzwijgen zijn voorbijgegaan, en niet
een enkel woord gewaagd hebben van het vooroordeel omtrent de oude leezing, door hun
inzonderheid ontworteld.
Behalven van meer gewigtige ontdekkingen, is ook in deeze Aldeeling gewaagd van de
uitvinding des Luchtbols; en schijnt ROSENMULLER niet geheel vreemd te zijn van de
mogelijkheid, dit men eerlang denzelven zou leeren bestuuren. Zeer gepast nu had de Vertaler,
die kortelijk herinnert dat de ondervinding tot hiertoe de ijdelheid deezer verwachtingen
aantoont, ook de wiskundige redeneeringen van wijlen onzen beroemden Landgenoot DAMEN
tegen gezegde mogelijkheid van het bestuur des Luchtbols kunnen inroepen, om de ijdelheid
van zulk een poogen en het gezwets van baatzuchtige volksmisleiders krachtiger te
logenstrafsen. Zie 's Mans Natuur- en Wiskundige Beschouwing van den Luchtbol, reeds in
den Jaare 1784 door hem geschreeven, en gedrukt te Utrecht.
Voorts was het hier de plaats geweest, aangaande de Maatschappij van Drenkelingen, en
van de heilzaame uitvinding der Inenting van de Kinderziekte te spreeken, en bovenal een
woord te zeggen van de laatere gezegende ontdekking der Vaccinatie. Wij kunnen hierom
deeze Afdeeling, hoe wél voor het overige behandeld, geenzins volledig noemen: ook hebben
wij onder de aangehaalde Schriften van Naam te vergeefs gezocht naar BAYLE's Meesterstuk
sur les Cometes, dat aan het Bijgeloof zo geweldigen en beslissenden slag gegeeven heeft.
Hier ontmoeten wij het meeste verschil tusschen Schrijver en Vertaaler; en, gelijk te voorzien
was in een Werkje, met het zegel van Kerkelijke Goedkeuring bestempeld, verdeedigt dezelve
doorgaans de Vaderlandsche Hervormden, als getrouwer aan de Leere van CALVINUS gehecht,
dan ROSENMULLER dit wegens de Hoogduitschen beweerd heeft. Wij laaten dit geschil over
daadzaaken liefst in het midden, en der Kerke de zorg aanbevolen, dat haare aloude
Regtzinnigheid, bij den voortgang der verlichting, geenzins ondermijnd worde. Maar wanneer
de Eerw. BROUWER tegen den Hoogleeraar staande houdt, (op bl. 230) dat de Synode van
Dordrecht de Remonstranten niet als Ketters veroordeeld, maar slegts van de waarneeming
des Leeraarambts hier te lande verstoken heeft; verzacht hij, onzes oordeels, het vonnis dier
vergaderinge te veel, om hem niet terug te wijzen tot de Acta Synodi Dordraceni Sess. 127
en 128. p. 323 enz. en den Nederduitschen Leezer tot BRANDT's Hist. der Reform. D. III. bl.
560, 561.
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dige veranderingen vermeld worden, welke in dit tijdvak bij de Roomschgezinden
te dezen aanzien gemaakt zijn. Terwijl ik ten VIIIsten zal handelen over de uitbreiding
(*)
van het Christendom staande de XVIIIde Eeuw ; en eindelijk ten IXden de
verbeteringen opgeven, welke toen omtrent het Schoolwezen en de Opvoeding der
(†)
Kinderen gemaakt zijn .’

(*)

(†)

Beiden de Hoogleeraar en onze Landgenoot, afgaande op de berigten der Zendelingen en
het gezag van beroemde Mannen, door deezen geblindhokt, vijzelen den ijver, vooral der
Protestanten, tot uitbreiding van het Christendom onder de Heidenen, en deszelfs gelukkig
slaagen, veel hooger op, dan, onzes oordeels, de zaak gehengen mag. Recensent ten minsten,
indien hij eenigzins af kan op de berigten van geloofwaardige Mannen, die jaaren achtereen
in de Indiën vertoefd hebben, vreest maar al te zeer, dat de schoone Verhandeling van den
Hr. HAAFNER, door TEYLER's Godg. Gen. (D. XXII) bekroond en uitgegeeven, deezen zo hoogen
lof en breed uitgemeeten verdiensten op goeden grond wederspreekt en grootendeels
vernietigt. Wij twijfelen niet, of deeze Verhandeling zal den Eerw. BROUWER te laat in handen
zijn gekomen, om zijne gunstige Aanteekeningen op deeze Afdeeling van ROSENMULLER
daaraan te toetzen, en veele derzelven, die bij ons kwalijk steek houden, als de vrugt van
een vooringenomen oordeel, door te strijken; zeker is het, dat wij hier geenerlei aanhaaling
van dezelve ontmoeten. Wij melden dit hierom te meer, ten einde den onzijdigen Leezer in
staat te stellen om voor zichzelven te ontdekken, wat waarheid is.
Onder de schoonste Inrigtingen, waarop de XVIIIde Eeuw met volle regt zich beroemen kan,
verdient het onderwijs der Blinden, door HAUY, te Parijs, met den besten uitslag begonnen,
genoemd te worden. Wij rangschikken deeze nuttige Schoole naast die der Doofstommen
van den Abt DE L'EPÉE. Echter heeft daarvan de Hr. ROSENMULLER in 't geheel niet, en zijn
Vertaaler niet dan ter loops gewaagd. Mogten wij eerlang ons Vaderland, gelijk met het
bloeiend Instituut van den Hre. GUIOT te Groningen, dus ook met soortgelijke Leerschool der
Blinden geluk wenschen! Wij vleien ons bij voorraad hiermede, indien, volgens een berigt bij
ons ingekomen, de Loge der Vrijmetzelaaren in 's Hage daartoe met er daad werkzaam zijn
zoude. Wij wenschen zulks hartelijk, tot eere dier Societeit en tot heil van het ongelukkigste
deel des Menschdoms: zo treede ten deezen althans de nieuw begonnen Eeuw spoedig voort
op den loffelijken weg, dien de XVIIIde voor haar gebaand heeft.
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Bij uitstek kort en beknopt, gelijk zulks eigenaardig op den Predikstoel zijn moest,
zijn ROSENMULLER's bespiegelingen over ieder van deeze zeer aangelegen
onderwerpen; naauwelijks meer behelzen zij dan wenken en toespeelingen op
menigte Geschiedkundige daadzaaken omtrent eene Eeuw, zo bij uitstek rijk in
gewigtige verschijnselen, ontwikkelingen en voorvallen, als de XVIIIde was. Te regt
heeft hij dus goedgevonden, bij de uitgave van zijnen voortreffelijken arbeid, onder
den tekst eenen schat van ophelderende en geleerde Aanteekeningen te plaatzen,
meest evenwel op Duitschland toepasselijk. Deeze, van den kundigen Vertaaler
uitgebreid, of met zijne eigene toelichtingen verrijkt, dijgden uit tot meer dan eens
de grootte van ROSENMULLER's predikwerk, of eigenlijke Verhandelingen; en vinden
wij dus om goede redenen aan het slot van dit Boekdeeltje deeze dubbele
aanmerkingen te zamengevoegd, van hetwelk zij, met kleenere letter gedrukt,
nagenoeg de helft der bladzijden vullen. De veelheid derhalven van de waarlijk
ontelbaare bijzonderheden, bespiegelingen, redeneeringen en aangelegen betoogen,
die wij hier aantreffen, laat zich onmogelijk in een kort begrip den Leezer voor oogen
brengen. Ten einde ons evenwel van den pligt eener onzijdige beoordeeling te
kwijten, hebben wij eenige aanmerkingen omtrent sommige stukken, die onze
aandacht voornaamelijk tot zich trokken, en waarover wij van de geëerde Schrijvers
meest verschilden, aan den voet der bladzijden plaats gegeeven. Voor het overige
de bevallige en nuttige pennevrugt van eenen RO-
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SENMULLER,

in goeden en vloeienden stijl in onze taal overgebragt, behoeft
naauwelijks onze aanprijzing bij het Vaderlandsch Publiek; dat meermaalen zich
vergastede op zijn geleerd onthaal; en wij erkennen gaarne de moeite, door den
bescheiden Vertaaler met lof besteed tot verrijking van ROSENMULLER's arbeid; ja,
om ten vollen regt te doen aan zijne menigerlei bijvoegsels, willen wij hier inlasschen,
wat wij omtrent zijn drieledig oogmerk in het Voorberigt leezen. ‘Mijn oogmerk,’ zegt
BROUWER, ‘was; deels hetgeen bij ROSENMULLER beknopt verhaald, en met een enkel
woord aangestipt was, met weinigen nader uit te breiden; of ten minsten hem, die
begeerig is over de vermelde stukken iets uitvoerigers te lezen, daartoe op den weg
te helpen, door de aanwijzing díer bronnen, waaruit zijn leerlust met een goed gevolg
verder onderrigt putten kan: deels bedoelde ik, om daar, waar Schrijver en Vertaler
niet eenstemmig dachten, vrijmoedig, doch zoo veel mogelijk bescheiden en zedig
daarvoor in 't openbaar uit te komen, maar ook de redenen voor dit verschil zonder
achterhoudendheid op te geven: deels eindelijk beöogde ik aan te toonen, dat ons
Vaderland, in de vermelde bijzonderheden, voor Duitschland, naar evenredigheid
van deszelfs mindere uitgestrektheid, in geenen deele, gedurende de XVIIIde Eeuw,
heeft behoeven te zwichten, maar allerwege mannen voortbragt, die in dit tijdperk
aan de bevordering van Godsdienst en Zedelijkheid hunnen tijd en vlijt, niet zonder
zegen, gewijd hadden.’ Over het geheel nu kweet zich de Vertaaler uitneemend van
deeze driedubbele taak, zo dat wij twijfelen of 's Mans regtschapen gezindheid voor
Vaderland en Kerk, dan wel zijne kunde en beleezenheid den meesten lof verdiene.
- Wij kiezen, tot eene kleine proeve uit het Werk zelve, eene aanmerking, die ons
tevens eenen wenk geeft, wat ROSENMULLER zelve ruim zo nuttig keurt als de moeite
en kosten, ook onzes inziens te veel verkwist aan Zendelingsgenootschappen. ‘Het
is op zich zelfs prijswaardig, dat men moeite aanwendt, om het Christendom onder
Heidensche volkeren uit te breiden. Het is een kenteeken van eenen vromen ijver
voor Gods eer en der menschen heil, als rijke en begoedigde menschen in
Duitschland niet minder dan in andere landen van
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Europa, aanzienelijke sommen ter ondersteuning der Geloofsboden zamenbrengen.
Maar ik weet evenwel niet, of het niet beter ware, als dit geld ter verbetering van
het School- en Kerkwezen in Christelijke landen wierd aangewend. Men is wel in
onzen tijd, ten minsten in sommige landen en steden, op de verbetering der Scholen
ijverig bedacht; en dat is lofwaardig. Maar het is reeds ten overvloede genoeg
gezegd, - iets dat den opmerkzamen waarnemer van zelve in de oogen moet vallen,
- dat deze verbeteringen zeer langzaam voortgaan zullen, dat zij veelligt geheel te
niete zouden kunnen gaan, als de Schoolonderwijzers bij hunnen moeielijken en
zwaren arbeid van honger en kommer versmachten moeten, en naauwelijks in staat
zijn, de nooddruftigheden dezes levens te bekomen; als menig onderwijzer der
Jeugd, in de dorpen, niet de helft van het loon ontvangt, dat aan den knecht of aan
(*)
de dienstmaagd gegeven wordt . Wat zullen alle, zelfs de beste, voorslagen ter
verbetering helpen, indien in deze kwaal niet voorzien wordt? Welk edelaardig
Jongeling zal zich aan een beroep willen toewijden, waarbij hij gebrek en armoede
moet lijden?’
Genoeg hebben wij gezegd omtrent dit Werkje, om nu de pen neder te leggen;
daar wij hetzelve rangschik-

(*)

Om ten minsten eene kleene proeve te geeven uit de Aanteekeningen zo van ROSENMULLER
als van den Vertaaler, zullen wij de Noot, waarop hier geweezen wordt, overschrijven.
‘In onderscheidene dorpen bekomt de onderwijzer der Jeugd jaarlijks twaalf rijksdaalders,
schrijft twaalf daalders loon, moet van week tot week van het eene boerenhuis naar het andere
loopen, daar schoolhouden, en bekomt van den landman de kost. - [Sober, zeer sober is
voorzeker de besoldiging, welke de Schoolonderwijzers in ons Vaderland, bijzonder ten platten
lande, ontvangen; maar hun bestaan is nog ruim, als men dezelve (dat) met hetgeen hier
aangeteekend staat desaangaande in Duitschland vergelijkt. Met dit al ware het te wenschen,
dat in ons midden ook indedaad handen aan het werk geslagen wierden, ter verbetering van
de uitwendige omstandigheden dier nuttige leden der Burgerlijke Maatschappij, en dat men
de meer dan eens herhaalde beloften te dezen aanzien in vervulling bragt. V.]’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

659
ken naast de reeds genoemde Vaderlandsche Geschriften over de XVIIIde Eeuwe,
en deszelfs leezing en overdenking volmondig onze weetgierige Landgenooten
aanprijzen.

St. Domingo, of het Land der Zwarten in Hayti en deszelfs
Omwenteling. Door Marcus Rainsford. Naar het Engelsch. Met
Plaaten en Kaarten. IIde Deel. Te Amsterdam, bij J. Allart. In gr.
8vo. Behalven het Register, 400 blz.
(*)

Onze beoordeeling van het Eerste Deel des opgemelden Werks wijst genoegzaam
aan, dat de Heer RAINSFORD niet onder de daaglijksche Schrijvers te tellen is. Wij
willen hiermede zeggen, dat hij zich niet vergenoegt met algemeen bekende
bijzonderheden, Hayti betreffende, den Leezer op te disschen. Zijn Werk is veeleer
zonderling. De voortzetting, welke wij in dit Tweede en laatste Deel voor oogen
hebben, staast dit gevoelen. Wij kunnen en behoeven; ten bewijze daarvan, niets
meer te doen, dan eenige hoofdtrekken aan te voeren.
In het voorgaande Deel sprak RAINSFORD reeds voordeelig van TOUSSAINT
L'OUVERTURE, aan wiens gunstige uitspraak hij zijn leeven verschuldigd was. In het
V Hoofdstuk, waarmede dit Deel aanvangt, en ten opschrift heeft, Beschouwing van
de Krijgsmagt der Zwarten; Oorlog tusschen de Fransche Repuliek en de
onafhanglijke Zwarten in St. Domingo, doet hij ons deezen zwarten Held nader
kennen, en hangt van hem de gunstigste Beeldtenis op. Wij tekenen alleen eene
verzameling van hoofdtrekken na. ‘Toevallige bedrijven van regtvaardigheid en
goedertierenheid kunnen bij wijlen het bewind der regeringloosheid zelve optooijen,
en het genoegen verzacht somtijds het norsche gelaat van den grimmigsten
dwingeland: maar, als een man, die, gedurende een aanzienlijk tijdvak, met eene
onbepaalde magt bekleed was, [terwijl er geen veil dagbladschrijver gevonden werd
om zijne goede daden uit te bazuinen; maar duizenden, integendeel, wedijverden
om zijne dwalingen bekend te

(*)

Zie hier boven, bl. 163.
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(*)

maken ] nooit beschuldigd is, dat hij die magt misbruikt heeft; maar integendeel
eenparig eene onveranderlijke regelmaat in zijn gedrag heeft gevolgd, hem door
gezond verstand en schrander oordeel als de allerachtenswaardigste
voorgeschreven, en die hem altijd tot bedrijven van grootmoedigheid en goedheid
deed overhellen; dan heeft hij de sterkste proef, waarop hij gesteld kon worden,
doorgestaan, die, met de broosheden der menschelijke natuur, en zonder de
bijkomende hulpmiddelen, welke anderen, geboren om te regeren, te stade komen,
eene der hoogste plaatsen in de maatschappij bekleed heeft. - Zijne regering schijnt
niet door den invloed van eenigen heerschenden hartstogt bevlekt te zijn: zoo hij
alleen door de begeerte naar gezag ware gedreven geweest, zou hij weldra
opgehouden hebben, de aanvoerder van opstandelingen te zijn; had gierigheid hem
beheerscht, zoo konde hij, even gelijk vele anderen, reeds in de vroegere tijdperken
van den strijd, met onmetelijke rijkdommen, na het naburige vaste land zijn ontweken;
of had een bloedige wraakzucht zijn hart vervuld, zoo zou hij zich niet zoo dikwerf
vermoeid hebben met die aandoenlijke aanspraken aan het gezond verstand (welke
het voorwerp der spotternij van zijne ambtgenooten waren) over misdaden, welke
de bestuurders van lang beschaafde natien tot de pijnbank zouden veroordeeld
hebben! Toen hij een werkzaam deelnemer in de omwenteling van zijn' geboorteland
werd, waren zijne beginselen zoo zuiver en regtvaardig, als die, welke de groote
grondleggers der Vrijheid, in eenige vroegere eeuw of andere luchtstreek, immer
hebben aangedreven.’ - Aan die hoogst gunstige Characterschets van TOUSSAINT,
voor zo verre de Schrijver hem beschouwt in zijn post als Opperbevelhebber en
Gouverneur van het Eiland St. Domingo, hegt hij eene niet min gunstige, doch voor
ons ter overneeminge te breede, schilderij van 's Mans Character met betrekking
tot vreemde Staaten, alsmede van zijn amptloos en huislijk

(*)

Wij herinneren ons hier het Leeven van TOUSSAINT L'OUVERTURE door DUBROCA, uit het Fransch
vertaald ten jaare 1802 bij A. LOOSJES PZ. uitgegeeven, waarin 's Mans character
allerongunstigst gemaald, en alle zijne deugd aan de snoodste geveinsdheid toegeschreeven
wordt. Zie deswegen onze Letteroeff. voor 1802. bl. 369.
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leeven. Alle deeze gunstige trekken doen zich voor in zijne reis door het Eiland,
vóór de Verklaaring van Onafhanglijkheid, in Julij 1801.
Voorts ontvouwt onze Schrijver de gedraagingen van Frankrijk jegens dit Eiland,
in het tijdvak des geslooten Vredes, onder den invloed van den Eersten Consul
BONAPARTE, welke den krijgstogt van de Fransche Republiek tegen St. Domingo
onder den Generaal LE CLERC ten gevolge hadt. Hij bragt twee Zoonen van TOUSSAINT
L'OUVERTURE mede uit Frankrijk, waar zij waren opgevoed, als gijzelaars voor de
goede bejegening van het Fransche Leger door derzelver Vader. Het gedrag des
Franschen Generaals bij diens aankomst wordt met haatlijke kleuren geschetst. De
ontmoeting van TOUSSAINT en diens kinderen is een treffend tafereel. Bij derzelver
voorstelling om den Vader in de maatregelen der Franschen over te haalen, sprak
hij in 't einde: ‘Neem mijne kinderen terug, indien het zoo zijn moet; ik zal getrouw
blijven aan mijne Broederen en mijnen God!’
Deeze pooging, om den Opperbevelhebber tot begunstiging van der Franschen
oogmerken over te haalen, mislukt zijnde, nam alles eene krijgshaftige gedaante
aan, en worden de bedrijven van LE CLERC als die der veragtlijkste laagheid
opgegeeven. - CHRISTOPHE, DESSALINES en TOUSSAINT in een voorgesteld Verdrag
begreepen hebbende, hielden de openbaare vijandlijkheden op. TOUSSAINT en
DESSALINES onttrokken zich aan de openbaare zaaken. Beschuldigd van verraadlijke
oogmerken, werd de eerste gevangen genomen, met de zijnen na Frankrijk gevoerd,
waar hem het deerlijkst lot wagtte, en hij op eene ellendige wijze zijn leeven eindigde,
hier alles breedspraakig vermeld.
Van TOUSSAINT ontslaagen, verwisselde LE CLERC den titel van Capitein-Generaal
in dien van Generaal en Chef. Het krijgstooneel opende zich op nieuw; CHRISTOPHE
en DESSALINES voerden de Eilanders op nieuw tegen de Franschen aan. Ten deezen
tijde nam der Franschen Regeering, gelijk onze Schrijver optekent, ‘een
bloeddorstiger en verschrikkelijker aanzien aan, dan men onder een beschaafd volk
kan beseffen. Tot het ontwapenen der Zwarte troepen, die in de Fransche waren
ingelijfd, werden de allerbarbaarste maatregelen in 't werk gesteld. Men verzamelde
geheele scheepsladingen, en deed ze in 't ruim versmoren. Eens had men er zes-
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honderd omsingeld, en toen zij tegenweer wilden bieden, werden zij op de plaats
geslagt, en dagelijks vielen er, in de nabuurschap van Kaap François, zoo groote
slagtingen voor, dat de lucht door de verrottende ligchamen besmet werd. En dewijl
ter zelfder tijd de Fransche troepen uit het veld gedreven en genoodzaakt werden
om zich in de voornaamste steden te versterken, verspreidde zich de besmetting
alom, en werd de ellende en schrik algemeen. Tot het uiterste voortschrijdende, en
om de maat der buitensporigheden vol te meten, nam men de toevlugt tot het gebruik
der Bloedhonden, dat verschrikkelijk hulpmiddel, welks aanwending voor eenen tijd,
in eene naburige Volkplanting reeds de verontwaardiging der Mogendheden van
Europa had gaande gemaakt.’ - Wij geeven slegts, wat wij vinden. Welk een
verschriklijk Monster is de Krijg!
De Generaal en Chef LE CLERC, elf maanden op St. Domingo die waardigheid
bekleed hebbende, overleedt, en kreeg den Generaal ROCHAMBEAU ten Opvolger,
die dien Krijg voortzette. Wreedheden stapelden zich opeen. Naa het wederzijdsch
versterken der Legermagten, viel het gevegt van Acul voor. Naa 't zelve werd de
wreedheid der Franschen door het Leger der Zwarten vergolden. Oogenbliklijk zag
men eene menigte van galgen oprigten. De Generaal koos uit zijne gevangenen de
Officiers uit, vulde het ontbréekende getal met Gemeenen aan, en hing hun, met
het aanbreeken van den dag, in onderscheidene kwartieren op, in het gezigt van
de Legerplaats der Franschen. - Daarop stortten de Zwarten, met de verbaazendste
onverschrokkenheid en geregeldste orde, van hunne bergen af, tastten de legerplaats
zelve aan, wierpen de geheele linie overhoop, en dreeven de Fransche krijgsmagt
tot digt onder de wallen van Kaap François. ‘Zulk eene vergelding, schrijft RAINSFORD,
verkreeg de bloeddorstige maatregel; eene vergelding, waarvan de billijkheid, hoe
zeer betreurenswaardig zij ook is, niet in twijfel kan getrokken worden.’ - Men
bedenke, dat de Schrijver een Engelschman is.
De hervatte Oorlog tusschen Groot-Brittanje en Frankrijk gaf eene wending aan
al dit bedrijf. ROCHAMBEAU hieldt zijn verblijf aan de Kaap, waar DESSALINES hem
naauw insloot. Der Franschen wreedheid nam, naar onzes Schrijvers vermelding,
naar gelange hunne magt verminderde, toe. De afschuwlijke Bloedhonden en Men-
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schenjagt kwamen weder te voorschijn. De komst van een Engelsch Esquader deedt
alles van gedaante veranderen. De Fransche Generaal werd tot overgave
genoodzaakt, en geraakte bij de Engelschen gevangen. De Eilanders zegepraalden
onder het Opperhoofdschap van DESSALINES. Met den aanvange des Jaars 1804
hernam het Eiland den ouden naam van Hayti, en kreeg eene nieuwe Staatsregeling.
DESSALINES vermeldt, ‘dat door verdrinken, slagten, ophangen en doodschieten
meer dan zestigduizend Eilanderen onder de onmenschelijke regeringen van LE
CLERC en ROCHAMBEAU waren om 't leven gebragt.’ - Men berekende, dat er binnen
tien maanden naa de aankomst der Franschen omtrent veertigduizend man hunner
troepen waren omgekomen.
DESSALINES werd met den post van Gouverneur van Hayti voor zijn leeven bekleed,
en vervolgens Hayti onder JAN JACOB DESSALINES tot een Keizerrijk verheven. ‘Of
dit besluit,’ voegt er onze Schrijver nevens, ‘uit de soortgelijke gebeurtenis, die in
Frankrijk had plaats gegrepen, voortkwame, dan of het zijnen oorsprong hadde in
de grootsche denkbeelden, welke in eenen Staat ontstaan, die eensklaps uit de
nevelen des tegenspoeds in heerlijkheid te voorschijn treedt, is onbeslist; maar
zeker is het, dat het op een verhevenen grondslag rustte, en ten uitvoer gebragt
werd op eene wijze, met de eenvoudigheid der vroegste instellingen, en tevens met
de beschaafde deftigheid der hedendaagsche hoven, overeenkomende.’ Deeze
wordt, ten slot deezes Hoofdstuks, beschreeven.
Het VI en laatste Hoofdstuk, ten opschrift voerende, over de Oprigting van een
Keizerrijk van Zwarten, en de waarschijnlijke gevolgen van deze Omwenteling eener
Volkplanting, vangt hij, in verband met het voorgaande, dus aan: ‘Zoodanig was
dan, aan het slot van het jaar 1804, het einde dezer Omwenteling, zoo rijk in
gebeurtenissen, en waarin de Keizerlijke waardigheid de belooning was van den
moed en de ervaring des Bevelhebbers, die, met de ongelukken van zijn braven en
goeden voorganger voordeel doende, zijne vijanden met beteren uitslag bestreden
had.’
Het vervolg deezer leezenswaardige beschouwing van het mogelijk lot diens
nieuwen Keizerrijks rust op 's Schrijvers voorige bevindingen, door de uitkomst be-
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waarheid, en verdere mensch- en staatkundige gronden; dan het moet in den
zamenhang geleezen worden. - De tijd, zints dit schrijven verloopen, en de jongste
lotgevallen deezes Rijks, elk uit de Nieuwsmaaren eenigzins bekend, heeft reeds
aangeweezen de gegrond- of ongegrondheid van eenige hier aangevoerde stellingen.
Bijkans de helft deezes Boekdeels bestaat uit een Aanhangsel in XIX Afdeelingen.
Het heeft betrekking tot het geheele Werk, en behelst oorspronglijke Stukken, te
lang om in het Werk zelve te worden ingevlogten, gepaard met Aanmerkingen.
Deeze bijgevoegde Stukken staaven de egtheid van 's Schrijvers berigtgeevingen,
en hebben veel bijzonders.
De Etsnaald geeft ons in dit Deel eene Afbeelding van TOUSSAINT L'OUVERTURE;
alsmede het Fac simile van eenen Brief diens Bevelhebbers. Voorts heeft dezelve
zich bezig gehouden met de hoogst afzigtige vertooning van de Middelen, bij de
Franschen gebruikt om de Zwarten te verdelgen, en, tot een tegenhanger, de
Wraakneeming der Zwarten tegen de Franschen; de vernieling door Bloedhonden
van eene Familie in een bosch overvallen, waarvan men zich in de Americaansche
Volkplantingen bedient, en, tot slot dier akeligheden, de manier van aanfokking der
Bloedhonden. - Waarlijk wij zien de kunst liever uitgeoefend in min schriklijke
vertooningen!

Landreis door Griekenland, met name den Peloponnesus, naar
Konstantinopel, Albanien, en andere gedeelten des Turkschen
Rijks; door F.C.H.L. Pouqueville. Met Platen. IIde Deel. In den Hage,
bij J. Immerzeel, Jr. 1807. In gr. 8vo. 236 Bl.
Bij het eindigen van ons uitvoerig en niet ongunstig verslag wegens het Iste Deel
deezer Landreize, lieten wij den Heer POUQUEVILLE met de zijnen in Konstantinopel,
opgeslooten in de Turksche Staatsgevangenis, het Kasteel de Zeven Torens, aldaar.
Van deeze opsluiting in dit befaamde kerkerhol, ten dage hunner aankomst, op den
16 Junij 1799, had hij een woord gezegd, en opent thans dit Deel met een breeder
verhaal derzelve. De poorten nogtans deezer toenmaalige Bastille voor zo veele
Franschen, als in Turksche handen vervielen, hadden voor onze gevangen Reizigers
min-
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dere akeligheid, wegens de hoope van ongelukkige Landgenooten daar te zullen
aantreffen: ja het was hun eene streelende aandoening, onmiddelijk begroet en
omhelsd te worden door de Heeren BEAUVAIS en GERARD, die zij den 25 Nov. 1798
in handen van den Barbarijschen Zeeroover hadden achtergelaaten, en van wier
lot zij zedert niets verneemen mogten. Ook was het de Heer RUFFIN, voormaalig
Zaakgelastigde der Franschen, en andere zijner lotgenooten, die POUQUEVILLE een
aangelegen verslag mededeelden van de wreede en onmenschelijke vervolging
tegen hun, eene menigte onschuldige kooplieden, en al wat den Franschen naam
droeg, in Turkije aangerigt, zedert de landing van BUONAPARTE in Egypte. Deeze
gebeurtenis toch had de vijandelijke Gezanten schoon spel gegeeven om den Divan
tot eene Oorlogsverklaaring tegen Frankrijk op te winden, en voorts den Sultan en
het Gemeen in de Hoofdstad in felle woede te ontsteeken, zodat weldra de Zeven
Torens en bagno aldaar, benevens de Kasteelen aan de Zwarte Zee, met een aantal
rampzalige slagtoffers van den gezetten volkshaat vervuld wierden. Wij behoeven
niet te zeggen, hoe veelen er omkwamen onder de strenge mishandelingen van
gierige Slotvoogden, anderen wegkwijnden in den ongezonden kerker; de Heer
BEAUCHAMP, die, volgens POUQUEVILLE, na zijne slaaking uit Fanaraki, op den
terugtogt naar het Vaderland, te Nizza den geest gaf, levert, onder menigte anderen,
een enkel doorslaand bewijs, zo van de baldaadigheid der Engelschen, die hem
opzonden, als van Turksche wreedheid en diepgeknakte welvaart. Met één woord,
boven hetgeen deeze Reize merkwaardigs heeft, ten aanzien der Landen, Steden
en Gewoonten, waarvan dezelve gewaagt, verdient zij ook geleezen te worden, als
een volledig Gedenkschrift der harde en geheel barbaarsche mishandeling, in de
jaaren, op den titel vermeld, den Franschen in het Turksche Rijk bejegend, zonder
eenige onderscheiding van hunne schuld of onschuld, of de minste opmerking op
rang en bedrijf der Krijgsgevangenen.
Bij POUQUEVILLE's aankomst in de Zeven Torens hadden bereids de Heeren
BEAUVAIS en GERARD geduurende een half jaar de akeligheid ondervonden van
gezegde kerkers, waarin zij nog benevens hem en de overige ongelukkige
lotgenooten den tijd van 25 maanden verblij-
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ven moesten. Nadat de oorlog tusschen Frankrijk en Turkije was uitgeborsten, zocht
de Kaper-Kapitein OROUCHS zijne meergenoemde gevangenen aan den Turkschen
Admiraal uit te leveren, woonden zij het beleg van Corfu bij, en wierden ten laatsten
te Patras ontscheept, aan de westkust van Morea, om naar de Hoofdstad
opgezonden te worden. Een breed verhaal van hunne meestal bittere ontmoetingen,
zo te water, als te lande op gezegden hunnen togt naar Konstantinopel, maakt eene
belangrijke bijdrage uit tot POUQUEVILLE's reizen. Onder een Turksch geleide,
naamelijk, zetteden gedachte Heeren, na de overvaart van den Corinthischen, nu
Lepantschen, Zeeboezem, hunnen weg van Lepante voort, en trokken zij eerst
Laodien (het oude Phocis, Locri en Beotien), vervolgens het vermaarde Thessalien
door; en is het dus uit hunnen mond, dat wij berigt erlangen van den huidigen
toestand dier gewesten, door onzen Reiziger zelven niet bezocht. Met vermaak zal
men hier de beschrijving aantreffen van den Parnassus, de Thermopylen,
Pharsalische vlakte, en andere aangelegen oorden, met naame ook van het
Thessaalsche Tempe. Dit verhaal (van H. II tot H. VIII loopende) wettigt dus eenigzins
het bovenschrift van Reis naar Konstantinopel, dat wij aan den top van iedere
bladzijde van dit Deel geplaatst vinden, schoon eigenlijk onze Schrijver zich aldaar
onthield, en na het slaaken zijner boeien, behalven eenen en anderen uitstap in de
omgelegen oorden, ons ten slotte het wellekoom berigt mededeelt van zijnen
terugtogt naar het Vaderland.
Inzonderheid was POUQUEVILLE berekend, om zijne gevangenis, het Kasteel der
Zeven Torens, gelijk mede deszelfs geschiedenis, inwendig bestuur, en de
levenswijze der opgeslootenen aldaar, uitvoerig en naauwkeurig te beschrijven; en
houdt hij zich daarmede in meer dan een Hoofddeel (IX-XII) onledig. Voor de
getrouwheid evenwel der afbeelding van dien kerker, welke bij dit Deel gevoegd is,
durven wij onze Leezers niet instaan, en vinden wij daarop zelfs het getal van torens
niet, waarvan 's Mans schetze spreekt, en die de benaaming ook aanduidt. Nu, dit
in het voorbijgaan. - Vervolgens meldt ons POUQUEVILLE een aantal gewigtige
bijzonderheden aangaande de Hoofdstad en derzelver Voorsteden; laat hij zich in
het breede uit over de zeden, kleeding, vermaaklijkheden, luchtsgesteltenis, en
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staat der beschaaving van haare inwoonders, van onderscheiden rang, landaard
en sexe; en doet hij ons van meer nabij Sultan SELIM III en deszelfs Familie, den
toestand van het Turkiche Rijk in 1799 en 1800, zo wel als den staat der gevangenen
kennen in den bagno, en in de Kasteelen aan de Zwarte Zee, van hem bezocht, na
zijn bekomen ontslag. Ter sluik, en onder geleide van den Tuinman des Grooten
Heers, met naame JAQUES, een Duitscher van geboorte, verkreeg ook onze Reiziger
den toegang in de Tuinen des Sultans; en genoot hij bovendien het zeldzaam geluk
van den ledigen Zomer-Harem in te sluipen en te bezichtigen. Het mangelt dus aan
geene verscheidenheid en rijkdom van stoffe, waarmede de Schrijver zijne Leezers
van het midden nagenoeg tot aan het einde van dit Boekdeel (van Hoofd. XIII-XXXI)
op eene gevallige en nuttige wijze onderhoudt. Meermaalen vindt hij gelegenheid,
de wangevoelens en overgedreeven denkbeelden, met naame omtrent het Turksche
Hof en den luister van het Serail, te bestrijden, tegen de berigten aan van Mad.
MONTAGUE en anderen. Dan even zeer doet hij hulde aan de verrukkende ligging
der Hoofdstad, en van haare bekoorlijke, doch met weinig of geenen smaak versierde
ommestreeken. Terwijl hij voorts de domheid en werkeloosheid, de inhaaligheid en
woestheid, de dronkenschap en het misbruik van wijn en opium, te gelijk met de
onbeschaasdheid en den wellust der Turken, nadrukkelijk tekent; de zwakheid van
dit Colossaal en Despotiek Bewind ten sterksten gevoelen doet; en over het geheel
omtrent de zeden des Volks niet dan ongunstige denkbeelden inboezemt. Met
vermaak dan ook leest men tegen het einde, dat zich de staatkundige hemel voor
de krijgsgevangen en deerlijk vervolgde Franschen opklaart, de hoop op hunnen
terugtogt aanwast, en zij ten laatsten, na langwijligen toestel, met een Cephalonisch
vaartuig, de moeielijke zeereis onderneemen, ja ook, na eene hagchelijke vaart van
eenënvijftig dagen, gelijktijdig met het blijde nieuws des Vredes te Amiens geslooten,
in Marseille aanlanden. (H. XXXII-XXXV.)
Onmogelijk was het ons, in dit algemeen overzicht, van de tallooze en
leezenswaardige bijzonderheden, die men bij POUQUEVILLE aantrest, zelfs met een
enkel woord te gewaagen. Ook zouden wij door zodanig een uittreksel de allezins
naauwkeurige berigten van dien er-
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vaaren ooggetuige te zeer verminkt hebben. Genoeg achten wij den inhoud van dit
Deel te hebben aangeweezen, om de opmerking en de aandacht van weetgierigen
derwaarts te lokken; terwijl hetgeen omtrent de vertaaling in ons voorig verslag
gezegd is, ook hier geldt, en wij het herhaald gebruik van veele, te schaars vertolkte,
Turksche benaamingen, duister als zij zijn of minder bekend bij den Hollander,
inzonderheid afkeuren. Met verlangen zien wij het Derde Deel te gemoet, dat
Albanien ten onderwerp hebben zal, en POUQUEVILLE's beschrijving van Griekenland
voltooien moet.
Intusschen verdoolen wij schier in onze keuze, om eene proeve te leveren der
aangelegen onderwerpen, hier verhandeld. Dan laaten wij ons bepaalen tot het
verhaal van een Turksch besnijdenisfeest der kinderen van een voornaam Heer,
door POUQUEVILLE bijgewoond in Pera; en doen wij daarop eenen enkelen trek
volgen, wegens den Zomer-Harem des Sultans. Wij hoopen toch, onze Leezers
hiermede te zullen vermaaken, die vermoedelijk van beiden zich geheel iets anders
voorstellen, dan hij ons teekent.
‘De trein bij het besnijdenisfeest wierd ook (gelijk bij de Turksche bruiloft) door
hansworsten voorafgegaan, op welke schermers volgeden, die op hun schild sloegen.
Deze belagchelijke personaadjen waren de pions of voorloopers, na hen kwam een
troep Janitsaren, wier saka geenzins het minst uitgedoscht was. Zijn kleed van zwart
Hongaarsch leder, hetwelk geschikter scheen voor den hemel van een rijdtuig, dan
voor het gewaad van een' mensch, en waaraan nog geweldige metale(n) knopen
waren, werd door twee man opgehouden, ten einde den last daarvan te verligten.
Na deze groep zag men een' kunstig bewerkten boom van goudpapier, die
beschilderd, met linten en gouddraad versierd was, en de hoogte eener eerste
verdieping bereikte. Ik telde er vijf van dat soort, tusschen welke Derwischen,
Oulémás, en een troep Ruiters gingen. De kinderen, op pragtige opgeschikte paarden
gezeten, stonden versteld over al dat fraais. De trein had meer dan een uur werk
om door Pera te trekken, en begaf zich naar den kant van Dolma Bakché, waar men
tenten had opgeslagen. Des
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avonds was er beerendans, dgerid-spel, marionetten, concerten, en andere
vermakelijkheden in den smaak van dat land:’
Wij eindigen ons berigt met eenen oogwenk in een der vertrekken van gezegden
Zomer-Harem, en wel in dat der Sultane VALIDé, Moeder des Sultans. ‘Het vertrek
staat gedeeltelijk op den keosk, die naar haar genoemd wordt, en waarvan men de
marmeren kolommen, die men buiten op de kaai ziet, bewondert. Het op de plaats
uitziende gedeelte verschilt weinig van de kamer, die wij verlaten hadden, (die der
eerste Sultane, een groote vierkante kamer, waarvan het beschot verguld, en de
muren met spiegels voorzien waren) behalven door de meubelen. Ik zag aldaar
twee Secretaires met leliebloemen versierd, eene zware glaskroon in een'
ouderwetschen smaak; de wanden waren met spiegels, sopha's en Lyonsche
goudstof voorzien; in eenige porceleine(n) vazen zag men bloemen. Het op zee
ziende gedeelte was zes trappen hooger dan het andere, en die trappen waren
bedekt met rood scharlaken, aan de hoeken geborduurd. Om hoog was een verheven
bidvertrek voor de Sultane, met een verguld hek omringd. Van buiten behoort tot
dit vertrekje een kleine vergulde Minaret of Turksche Torenspits, van waar men een
heerlijk uitzigt over den ganschen Bosphorus geniet. Het zal niet noodig zijn, alle
de kleine bijzonderheden van sieraden, die men hier vindt, te beschrijven. Over 't
geheel is alles in dezen Harem armhartig; de vertrekken zelve zouden eene
Europische burgervrouw geene fatsoenlijke huisvesting kunnen geven; een
overvloedig bewijs, dat Lady MONTAGUE nimmer tot hiertoe was doorgedrongen;
want zij bezat te veel oordeel, om iets zoo gebrekkigs en onaanzienlijks, wanneer
zij het gezien had, door eene prachtige beschrijving op te vijzelen.’
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Over de Staatkunde en den aangroei der Magt van Rusland, van
Peter den Grooten, tot den jongst geëindigden Oorlog, enz. Door
het Fransch Gouvernements-Blad Le Moniteur in Mei 1807
medegedeeld. Uit het Fransch vertaald. In den Haag, bij Belinfante
en Comp. 1807. In gr. 8vo. 96 Bl.
Ten tijde van de plaatzing deezer Aanmerkingen en Bedenkingen over Rusland, in
de op den Titel gemelde betrekkingen, in den Moniteur, was de Oorlog tusschen
dat Rijk en Frankrijk nog aan den gang. De vertaaling, toen vervaardigd, zou men
veelligt kunnen oordeelen overbodig geworden te zijn, zints den getroffen Vrede.
Een Voorberigt gaat dit denkbeeld te keer, en geeft gronden op, waarom de
Uitgeevers veronderstellen, dat het Hollandsch Publiek nog eenig nut en genoegen
zal kunnen trekken uit de doorleezing van dit Tractaatje.
't Zelve is blijkbaar ingerigt om een ontzettend Tafereel te maalen van de
vermeerdering en uitbreiding des Russischen Rijks, in de jongst verstreeke Eeuwe.
Inzonderheid worden de Staats- en Krijgsbedrijven van Czaar PETER DEN I en van
CATHARINA DE II voorgedraagen. en zeker in den allerongunstigsten dag gesteld.
Wij troffen dit meermaalen aan, inzonderheid ten opzigte van de gemelde
Alleenheerscheresse aller Russen. Het valt ligt, iets eenigzins berispelijks met zeer
zwarte kleuren te schilderen; en hoe veel ligter, bedrijven, waarop zo veel te zeggen
valt, in den afschuwelijksten dag te zetten! Ontwikkelde Staatkunde levert veelal
een gedrochtlijk beeld op; en ontbrak het den Steller van dit Stukje aan geene
voorwerpen, om ze zwart, zeer zwart te kleuren. Wie lust heeft in eene zo
donkerverwige Schilderij, leeze dit Boekske. - Wij schrijven, om den geest te doen
kennen, het slot af. ‘Het was tijd, Europa gerust te stellen tegen de gedurige
voortgangen eener Magt, die in den vrede meer overweldigt dan zij in den oorlog
verovert; die, het doel bereikt hebbende, waarnaar hare Staatzucht scheen te streven,
daarom niet stille stond; die noch perken aan het gebruik harer krachten stelt, noch
zedelijkheid in de bedoelingen harer
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Staatkunde; die, even als de Hunnen, de woeste horden, die zij op haren weg
ontmoet, met zich voortsleept; die alle de hulpmiddelen der beschaving in haar
kabinet, en alle de krachten der barbaarschheid in hare volken bezit; die met de
dweepzucht der slavernij alles durft onderaemen, wat vroegere veroveraars door
het heilig gevoel van eer en vrijheid verrigt hebben; die het achtste deel van den
Aardbol beslaat, alle de Zeeën begrenst, alle de Rijken bedreigt, en welke geen
dezer laatsten alleen kan stuiten. - Frankrijk heeft de roemrijke bestemming om de
verblinding en rampen eener geheele eeuw te herstellen: binnen geduchte grenslinien
beperkt, door hechte verbonden onderschraagd, heeft het geene andere Staatzucht,
dan de onafhankelijkheid en veiligheid van allen. De gewoonte van strijd, gevaren
en roem, geeft het de middelen om deze loopbaan vol te houden. Doch de
ontzaggelijke oposferingen, welke het voor de gemeene zaak moet doen, kunnen
niet geduriglijk herhaald worden. Rusland heeft hulpmiddelen, die ten allen tijde
aanwezig zijn, om het wargaren van bedriegelijkheden en rampen, waarmede het
zijne naburen omgeven heeft, weder op te vatten. - Een groot Veldheer en
onvergelijkbare Legers kunnen den Kolossns van het Noorden een oogenblik doen
beven; doch de opregte eendragt aller Mogendheden van het Vasteland, de herleving
van een beter Staatkundig Stelsel, zijn voortaan alleen in staat om aan de Natien
vrede en veiligheid te verschaffen.’
Om Ruslands veroveringen zedert den jaare 1721, en vooral zedert dertig jaaren,
op ééns in 't oog te doen vallen, dient een Tafel, welke de Naamen der buiten bezit
gestelde Mogenheden, de Dagtekeningen der Tractaaten, Acten van Afstand of
Onderwerping, de aanwijzing der aangewonnen Provintien, de uitgestrektheid des
aangewonnen Grondgebieds, en de Bevolking aanwijst. Het geheel der aangewonnen
uitgestrektheid des Grondgebieds komt in vierkante mijlen neder op 16,765, en het
gansche getal der Inwoonderen op 8,938,210.
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De zoogenaamde Verdediging van Willem Paschen, Gtz. Drossaard
van het Ampt Bredevoort, aangaande zijne bedrijven ten jaare
1799, als Commissaris van de Militaire Rechtbank, aan den
proefsteen der waarheid, en des gezonden verstands getoetst,
door Cornelis van der Aa. Eene Bijlage tot opheldering van het
VIII D. zijner Geschiedenis van den Oolog. Te Utrecht, gedrukt bij
den Schrijver. 1807. In gr. 8vo.
Niets bekommert eenen Recensent meer dan het doorlezen en beoordeelen van
Twistschriften, omdat, zelfs voorondersteld zijnde, dat de twistende partijen ter
goede trouwe te werk gaan, het oogpunt, waaruit zij dezelfde zaak beschouwen,
doorgaans zeer verschilt, en dus ook de gevolgtrekking zeer zeker verschillen moet.
Maar nog grievender wordt deze taak, wanneer hij te midden van zulk eenen twist
eenen Schrijver ontmoet, die zegt te betoogen en niets betoogt, die zegt te
wederleggen en niets wederlegt! Juist dit laatste is het geval met het Struk van den
alom bekenden V.D. AA, welks breedsprakige titel hiervoor is opgegeven. Met allen
mogelijken geduld heeft Recensent dit Stuk van 124 bladzijden, behalve het
Voorbericht, gelezen. Hij hoopte daarin iets te vinden, waaruit eenige schijn van
wederlegging mogt opdagen; maar hij moet rondborstig betuigen, daarin niet éénen
enkelen grond te hebben ontmoet, waarop de beweering der tegenpartij op
eenigerhande wijze, het zij rechtstreeks, het zij van ter zijde, verzwakt wordt. De
Verdediging van den Heer PASCHEN was, naar het oordeel des Recensents, waarin
hij zich door voorname Rechtsgeleerden versterkt vond, een meesterstuk van
wederlegginge, ter handhavinge van geschondene eer. Dat Stuk was alleszins
bescheiden gesteld, en partij werd niet verder ten toon gesteld, dan wanneer de
Schrijver daartoe verpligt werd, niet om den persoon des lasteraars, (want deze
was reeds bij alles, wat eerlijk denkt, genoegzaam geteekend) maar om den laster
zelf, die de braafste mannen niet ontziet, te doen verstommen. Maar nu dit
Tegenschrift van VAN DER AA? Ja, het is zijnen Meester waardig. De Recensent en hij beroept zich op het oordeel van ieder onpartijdigen, die dit schrift in handen
heeft genomen, - heeft na de lezing alleen dit resultaat gevonden, dat VAN DER AA,
met een aantal van afwijkingen, welke niets ter zake doen, het oordeel zijner Lezers
heeft willen afwenden van de zaak, welke hij op den titel beloofde, aan den
proefsteen der waarheid en des gezonden verstands te zullen toetzen; dat hij heeft
willen betoogen, dat de Hr. PASCHEN telken reize door uitweidingen van den staat
des geschils is afgeweken; dat dit voornemen om te betoogen is uitgeloopen op
schelden en lasteren, en dat dus deze gansche
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Bijlage tot opheldering een schandschrift is van de allereerste soort, waardig te
behooren tot VAN DER AA's Geschiedenis van den Oorlog, als welke, even als dit
Stuk, een zamenweefsel is van schandelijke bijzonderheden, die ten allen tijde
beneden elken Geschiedschrijver zijn.
Daar nu in dit Stuk een eigenlijk wederleggend betoog ontbreekt, kan de Recensent
zijne taak niet voldingen met hetzelve aan zijne Lezers te doen kennen. Dan, daar
VAN DER AA zijne partij van uitweidingen beschuldigt, wil zich de Recensent wel
verledigen, om zijnen Lezeren te doen zien, hoe meesterlijk deze man dat konstje
verstaat.
Het gansche Voorbericht bevat niet één enkel denkbeeld ter zake, en is dus
geheel uitweiding. Alleenlijk verdient de vlugheid van den Schrijver geroemd te
worden, dat hij bijna vier kostbaare dagen tot het schrijven van dit Stukje besteed
heeft. Welk eene schranderheid! Maar welk onpartijdige beoordeelt juist uit dezen
spoed niet het voortbrengzel zelf? Welligt, indien VAN DER AA vier maanden daaraan
besteed had, zoude zulks rijper van beoordeelinge hebben mogen voorondersteld
worden. Nu is drift misschien de grond der papierbekladding.
Het tweede zonderlinge, dat in deze voorberichtende uitweiding doorstraalt, is,
dat de Man, die zich (bladz. 72.) een Vriend van orde noemt, te veld trekt tegen niet
o
minder, dan agt geduchte Partijen, als 1 . tegen de halve Stad Haarlem, welke hem
o
o
o
diep veracht; 2 . tegen den Hr. PASCHEN; 3 . tegen den Konst- en Letterbode; 4 .
o
tegen den Recensent der Recensenten; 5 . tegen den Deventerschen Drukker van
o
o
PASCHEN's Verdediging; 6 . tegen den Haarlemschen Courantier; 7 . tegen diens
o
afgestorvenen Broeder, en 8 . tegen al wat zich van 1795 tot 1806 Patriot noemde,
welk laatste aantal nog al niet gering is. En zulk een Vriend van orde, die nooit
woelig, nooit onbesscheiden was, werd helaas! in het tuchthuis opgesloten! Zulk
een man, die thans op vrije voeten loopt, zoo lang hij slechts, gelijk hij hoopt, zijne
schuldeischers zal kunnen bevredigen, moet in het jaar 1807 nog tegen agt geduchte
vijanden schermen! Inderdaad, waar kan er grooter onzin zijn, dan in zulk een
voorkomen, waarmede de woelige, de onbescheidene, de lasteraar zich eenen
ieder tot vijand maakt?
Voorts levert het Voorbericht van agt bladzijden de volgende lijst van niet minder
dan 12 uitgezogte Scheldwoorden van lasterschrift; eer- en faamroovend libel;
schotschrift; vrijheids - gal; vuilaartigen scribent; helsche onderneming; verachtelijk
ras; spinrag eener dolle democratie; snorkende Goliath; blocddorstige Satelliten;
politieke Inquisitie - meesters; laster en bloeddorst. En, daar dit voorportaal zoo
heerlijk gestoffeerd is, wat zal men dan niet van het binnenste des heiligdoms
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kunnen verwachten? Ja, ook dit is zijnen bezitter volkomen waardig. Van bladzijde
tot bladzijde is dit gansche Stuk doorzaaid met zulke bitterheden. Op bladz. 20 zelfs
worden de dooden niet ontzien, en in een geschil gesleept, waaraan zij toch geen
het minste deel hadden. Immers, de Heeren BOSCH en STAAL zijn, voor zoo ver men
meent, reeds overleden. Of de Hr. VAN DER KEMP nog leeft, weet men niet. Welk
eene edelmoedigheid! De Heer WIJBO FIJNJE leeft nog. Of deze zijne geschondene
eer zal handhaven, zal de tijd moeten leeren Zelfs op bladz. 88 wordt de edele
CAPELLEN TOT DEN POLL, miskend alleen bij diegenen, die zijne hooge waarde noch
konden, noch wilden erkennen, op de onedelmoedigste wijze geschandvlekt.
Een bijzondere trek van die naauwkeurigheid, welke tot den echten
Geschiedschrijver behoort, onderscheidt VAN DER AA, daar hij (bladz. 21.) de
verwarring van eenen uitlandigen Correspondent omtrent den persoon van den Hr.
PASCHEN rondborstig opgeeft; maar deze zelfde Correspondent, die hem misleid
had, wordt in éénen adem als een accuraat en met de waarheid volmaakt
overeenstemmend berichtschrijver opgevijzeld. Even zoo waardiglijk neemt hij al
den arbeid (van den Hr. PASCHEN) aan voor notificatie, en zweeft waarschijnlijk met
zijnen vluggen geest rond in dien grooten raad, waarin de Midas - ooren met eene
muts met bellen pronken, omdat men gewoon is te notificeeren, in plaats van te
betoogen. En hij, die op den Heer PASCHEN smaalt, omdat dezelve 25 bladzijden
ter zijner verdediging besteedde (bl. 23), bezigt thans 124 bladzijden, waarin volstrekt
geen het minste betoog te vinden is. En hij, die (bl. 15) vraagt: wat connectie (welke
grootsche stijl!) is er met eene verdediging gegen mijn geschiedverhaal, en de
vertelling (van den Hr. PASCHEN) dat hij in 1795 van een fabrikeur in een drossaard
gemetamorphoseerd werdt? hij zelf spreekt van de bijzonderheid van MENNO SIMONS
op den Postwagen, gewaagt ter dier plaatse van eene Menniste streek, en roemt,
ten behoeve zekerlijk van Reizigers, die gewis deze Bijlage als een leesboek op
reis met zich voeren, in éénen adem (bl. 21) den Castelein te Apeldoorn als een
juweel van een Man! (alschoon hij een Herbergier is.) En hij geeft zich zelf (bl. 71)
het edele getuigenis, dat hij, nog geen 10 jaren oud zijnde, door zijnen
Schoolonderwijzer verklaard wierd, dat hij in zijn vak volleerd was. Welk eene spijt
voor de halfgeleerde wereld, dat de volleerde VAN DER AA geen Schoolmeester is
geworden! Hoe zoude hij de Hollandsche taal en den stijl verbeterd, en ons zekerlijk
geleerd hebben, dat de lompste fouten tegen de Conjugatie, zoo als wij onnozelen
bijkans op elke bladzijde van dit geschrijf meenen te vinden, inderdaad de grootste
volkomenheden zijn! En hij, die in den Hr. PASCHEN het gebruik van het woord
Kwakkenschrij-
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ver gispt, (bl. 96) bedient zich zeer complaisant van dat zelfde gegispte stopwoord.
En hij, die den Heer PASCHEN ten kwade duidt het oordeel over zijne praesumtive
handelwijze, (bl. 43) hij schaamt zich niet, om zijn oordeel tot in den Hemel uit te
strekken, en alzoo in den post des Eeuwigen en Oppersten Richters van Hemel en
Aarde te treden, door te verzekeren, dat de (zoo als hij het noemt) miserabele
uitvlucht van PASCHEN hem alsdan geenszins zal te stade komen. En hij, die elke
gelegenheid te baat neemt, om het vonnis der Freule VAN DORTH als bloeddorstig
te doen voorkomen, gevoelt niet, dat hij hiermede zich vergrljpt tegen de wettige
authoriteit, welke hij op andere plaatsen zoo zeer verheft, daar de groote NAPOLEON
den Hertog VAN ENGHIEN, om dezelfde misdaad van buitenlandsche zamenspanning,
zonder form van proces, tot den dood veroordeelde; terwijl VAN DER AA, in plaatse
van de onschuld der Freule te bewijzen, geen enkel woord daarvan gewaagt.
Doch laat ons niet langer ronddwalen in een geschrift, dat vol is van de
schromelijkste onzinnigheden. Wij laten gaarne het oordeel deswege vrij aan ieder
Lezer, die zulks met eenige doorbladering mogt verwaardigen, en willen nog ten
laatste doen opmerken, hoe VAN DER AA zich kenmerkt als eenen Man, die aan de
voormalige Orangepartij nog bij voortduring verbonden blijft, om daardoor het
mededogen gaande te maken, zijn brood te winnen en zijne schuldeischers te
voldoen. Dus zal gewis een ieder moeten vonnissen, die dezen arbeid van VAN DER
AA op nieuw onpartijdiglijk gadeslaat, en daarbij dan den eigen lof, dien hij zich zelf
toezwaait, dan de geringheid zijner bekwaamheden, dan de schampere recensien
zijner boeken, dan de uitboezemingen over den zaligen Vorst, (bl. 109 tot 112)
vergelijkt met de ongerijmdheden, welke reeds hiervoor bij menigte zijn opgegeven.
De Recensent schaamt zich, om bij zulk eene papierbekladding, als die van VAN
DER AA, gebruik te maken van enkele plaatsen der gewijde Bladen, zoo als hij tot
een motto op den rugtitel en elders bezigt. Maar, zo VAN DER AA zich zelf ooit
nadrukkelijker heeft gekenmerkt, dan is het in die door hem aangevoerde plaats uit
den Brief van Apostel JUDAS, alwaar wij lezen: Maar dezen, hetgene zij niet weten,
dat lasteren zij; en hetgene zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve
verderven zij zichzelven. - Zij zijn waterlooze wolken, die van de winden omgedreven
worden. Boomen in het afgaan van den herfst, tweemaal verstorven en ontworteld.
Wilde baren der zee, hare eigene schande opschuimende. Dwalende sterren,
denwelken de donkerheid der duisternisse tot in de eeuwigheid bewaard wordt.
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Het Hollandsche Spreekwoord: Bij 't scheiden van de Markt leert
men de Kooplien kennen, Historiesch, Allegoriesch en Mimiesch
Comiesch verklaard. Door A. Fokke, Simonsz. Met eene
Caricatuurplaat. Te Amst. bij A.B. Saakes. 1807. In gr. 8vo. 40 Bl.
Ook dit geschrift van onzen snaakschen Schrijver verdient eene plaats bij zijne
vorigen: met dat al, bij eenen zoo rijken voorraad nog, zou het ons niet bevreemden,
dat hij de bij hem ter markt komende koopers nog eenigzins nader leerde kennen,
nog vóór het scheiden van deze zijne markt. Om gebeel voor de zoodanigen te
schrijven, voor welke hier het slot, de beschouwing der eigenlijke Koopmarkt, is
ingerigt, is de Heer FOKKE de man toch niet, en zou daarbij ook zijne andere koopers
verliezen. Dit volkje is ook met eenige bladzijden niet te vreden, maar verlangt zoo
wat, dat zijn gading is, door geheel het boekje; de overige lezer verheugt zich ook
altijd, wanheer, hetgeen voor hem bijzonder is geschreven, toch ook voor het andere
soort onderhoudend en leerzaam is; dit geeft ook, naar ons gevoel, de beste waarde
aan dit soort van geschriften, en zal den Koopman, gedurende geheel de markt,
het best van het aanhoudend goed vertier zijner waren verzekeren. Ook leest bijna
een ieder zoodanige Verhandelingen genoegzaam alleen tot uitspanning en vermaak,
en heeft dan ook gaarne het geheel genoegzaam in denzelfden geest gekruid en
gezouten. Intusschen voelen wij, hoe moeijelijk het den Koopman vallen moet, om
altijd met nieuwe waar een' ieder' te voldoen: en hoezeer de Heer FOKKE de man
is, wien wij te dezen aanzien, vooral ook wegens zijn welgevestigd krediet in dit vak
van negotie, nog geene assurantie zouden weigeren, zoo kwam ons deze zijne
Verhandeling toch minder geschikt voor iederen lezer voor, dien hij verlangt. Ver af
is evenwel het eerste en grootere deel van vervelend of droog te zijn, en de Markt
der Staatkunde bewandelden wij met hem vooral met genoegen; terwijl wij de
waarheid, in zijn Spreekwoord vervat, Geschied- Zede- en Characterkundig door
hem ontwikkeld, in navolging van THEOPHRASTUS en LA BRUIJERE, op onzen tijd en
zeden toegepast, waarop hij in het Voorberigt hoop geeft, verlangend te gemoet
zien; ons verzekerd houdende, dat wij alsdan in dezen Koopman, ook bij 't scheiden
van de markt, ons niet zullen bedrogen vinden.
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De Familie-papieren, of de Gevaaren der Verkeering. Door A.
Lafontaine. Iste Deel. Met de Silhouette van den Autheur.
Amsterdam, bij L.A.C. Hesse. In 8vo. 291 Bl.
Vooraf gaat een kort berigt van des Schrijvers levensloop, hetwelk wij overnemen.
‘AUGUST HEINRICH JULIUS LAFONTAINE werd geboren te Brunswijk, den 20 October
1758. Zijne Grootouders, Fransche Resugiés, hadden zich aldaar met der woon
nedergezet. Zijn Vader, Leeraar bij eene Fransche Hervormde Gemeente, stelde
alles in het werk, om hem eene goede opvoeding te geven en met beoefenende
levenswijsheid uit te rusten, waarbij hij hem, van der jeugd af aan, inzonderheid de
zucht voor de Ouden zocht in te boezemen. Het gestadig bestuderen derzelven,
gevoegd bij eene naauwkeurige kennis van de beste Engelsche, Fransche en
Italiaansche Schrijveren, tot de lezing van welke hij vroegtijdig werd aangespoord,
gaven zijnen geest eenen hoogen graad van beschaving, en tevens zulk eene juiste
oordeelskracht, dat hij zich wist te beveiligen tegen die vooroordeelen, welke zoo
dikwerf de beste verstanden in de vlugt van hunnen geest tegenhouden, en hun
met Illiberaliteit (het nadeeligste voor waarheid en menschelijkheid) besmetten. Na
volbragte studien op de Hoogescholen van Göttingen en Halle, verzelde hij eenen
Jongeling van adel op zijne reize door Frankrijk, Italie en Zwitserland; waardoor hij
zijne eigene kennis van landen en menschen tot dien graad van volkomenheid bragt,
welken hij later in alle zijne geschriften zoo meesterlijk ontvouwt.
Na zijne terugkomst werd hem de zorg aanbevolen voor de zedelijke opvoeding
van de kinderen des Pruissischen Generaals VAN THADEN, en hij vervolgens
Veldprediker bij het Regiment van dezen Generaal. In den jare 1801 leide hij deze
bediening neder, na van de Koningin van Pruissen, voor de Opdragt van zijnen
Herman Lange, ten bewijze dat zij verdiensten weet te waarderen en te beloonen,
eene Domheers Praebende in Maagdeburg te hebben ontvangen. Thans leeft hij
stil in burgerlijke welvaart, ja men zou kunnen zeggen in vermogen, dewijl zijne
vlugge veder eene rijke goudmijn voor hem is geworden; beschenkende het
letterkundig publiek van tijd tot tijd met de vruchten van zijnen geest.’
Onder zijne vele Romans, door welke 's mans roem reeds ook onder ons zoo wel
gevestigd is, wordt door deze de verwachting van zijne vrienden gewis ook niet te
leur gesteld; ons althans beviel dit geschrift, en in het bijzonder het zoo uitnemend
fraai geteekend karakter van een' der Broederen,
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den Voorzanger LEEUWENBERG, zoo zeer, dat wij ook bij de herhaalde lezing innig
geroerd werden; trouwens het is de man, van wien de waarlijk edele,
beminnenswaardige Broeder nog leeren moest gelukkig te zijn; een man, die de
heerlijke kunst verstond, om, gelijk de bije, honig te zuigen uit iedere bloem. Wat
van de Familie-papieren nog worden moet? Van deze vernemen wij nog weinig.
Het schijnt dat daaruit nog eenmaal een oude adel de familie blijken zal; maar
vooralsnog bekreunen zich de Broeders LEEUWENBERG daar weinig om, en laten die
zorg voor hunne nakomelingen over, daar zij ook zonder dien adel te vreden en
gelukkig zijn. Ziet hier de geschiedenis: Juist op het oogenblik dat de
Kamersecretaris, een der Broeders, zijn nog zeer jong kind verliest, brengt men
hem de tijding, dat hij (omdat hij een braaf man is) van zijnen post wordt ontzet; en
eenige uren daarna brengt hem een oud Geneesheer een pas geboren dochtertje,
met eene aanzienlijke som gelds, en onder het sterkst verband van geheimhouding,
zonder dat hij iets van het raadsel weten mag. Hij voedt het kind als het zijne op
Jaarlijksche aanzienlijke giften stellen hem in staat tot een onbezorgd leven, zoo
wel als tot eene beschaafde opvoeding. ELIZE groeit op met zijnen Zoon KAREL; van
beide deze kinderen wordt iets uitmuntends; en zij hechten hunne harten zeer vast
aaneen. ELIZE intusschen kreeg vermoeden; zij merkte toch zeer duidelijk bij hare
sief hebbende ouders zekere bezorgdheid voor haar volgend lot; dit bragt haar tot
nadenken en eene gespannene opmerkzaamheid. Zij raakt daardoor nagenoeg tot
zekerheid, en meldt nu haren KAREL dat zij zijne Zuster niet is. Zeker toevallig gesprek
bragt haar echter weder in de war. Intusschen wisten de gelieven nu reeds, dat zij
voor elkander iets meer dan broeder en zuster gevoelden. Eindelijk toch, ELIZE, wie
weet van welk eenen rang, komt aan het hof, wordt Gravin HOHENFELS, en krijgt een
zeer aanzienlijk landgoed, als de erfenis harer ouders, welker naam en lotgeval
haar nog altijd een raadsel blijft. Wat van dit edele meisje worden zal, hoe het zal
afloopen, daar zij haren KAREL zoo hartelijk bemint, het gevoel van afhankelijkheid
haar zoo zeer tegen de borst is, zich niet dan door verstand en hartelijkheid leiden
laat, en, bij haren natuurlijken aanleg daartoe, haren geest tot mannelijke vastheid
gevormd heeft, vooral zints zij merkte dat er over hare afkomst en hare volgende
bestemming een donkere sluijer lag, - wat er van het achttienjarige meisje worden
zal, dat zich vast bepaald heeft over haarzelve meesteres te zijn, moet het volgend
Deel ons leeren, hetwelk de Lezer met ons voorzeker spoedig verlangt.
Dit is ook bij LAFONTAINE eene in 't oog loopende verdien-
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ste, dat zijne personen, hoewel men weet een verzierd verhaal te lezen, het
levendigst belang inboezemen; zijne deugdzame personen vooral. Ook deze Roman
geeft menige goede zedeles.

De Veldslag van Jena, of de zes vlugtende Vorstinnen. Historisch
Tooneelspel, in drie Bedrijven. Te bekomen - alom. In 8vo. 72 Bl.
Wat al veranderingen die Veldslag van Jena niet ten gevolge had! veel daarvan is
reeds zigtbaar, maar nog lange ontdekken wij daarvan onverwachte gevolgen. Deze
althans, waarvan het Tooneelstuk voorhanden de bewijzen met zich brengt, was
niet vooruit te zien; het algeheel verval namelijk van iederen regel en wet in het vak
der schoone kunsten. Het komt toch (zints dezen Veldslag en als een gevolg
daarvan?) dezen Tooneelspeldichter voor, dat de bepalingen ten aanzien van strikte
éénheid van tijd en plaats, door gestrenge vernuften voorgeschreven, zeer wel
kunnen overschreden worden, zonder het gevoegelijke te kwetsen, de aandacht af
te leiden of het bedrijf te doen kwijnen. De Schilderkunst zondert hij alleen nog uit;
deze alleen, zegt hij, lijd naauwe beperkingen, omdat ze slechts eene oogenbliklijke
daad vertoont. Het kwam, onzes inziens, den man almede voor, dat de taal des
Tooneeldichters zich nu wel, zonder het gevoegelijke te kwetsen, tot laffe rijmelarij
verlagen mag, en dat men, zonder het bedrijf te doen kwijnen, zeer wel tusschen
wel opgevoede Vorstinnen een kijfpartij als tusschen Vischwijven voorstellen kan.
De zes knorrende, kijvende, scheldende, tierende en razende Vorstinnen, konde
ook de Titel zijn. Ten bewijze slechts eenige douceurs. - In het Eerste Bedrijf zijn
wij te Petersburg in de Hofzaal; in het Tweede in de Alexander-straat te Berlijn; kort
daarop in eene zaal aldaar aan 't Hof; en in het Derde Bedrijf in een Woud in het
Meckelenburgsche. En hier zeggen onder andere de Vorstin van Fulda en de
Hertogin van Brunswijk elkanderen de volgende zoetigheid:
Vorstin van FULDA.
Had uw Gemaal bij ons een andre rol gespeeld,
En als gemeen soldaat in 't plundren niet gedeeld,
Geen kist en kast verkracht, geen huizen afgebroken;
Aan wie hem tegenstond, zich niet barbaarsch gewroken,
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Hen niet op 't allerwreedst als dieren voortgezweept,
Door slijk en modder achter paard of kar gesleept,
Of onbarmhartig hen gesleurd naar kerkerholen.
Hertogin van BRUNSWIJK.
Daar 's niets gedaan, Mevrouw! of 't was door u bevolen.
Vorstin van FULDA.
Die order werd door ons u nooit ter hand gesteld.
Ook zijn ons d'euveldaan eerst lang daarna vermeld.
Maar 't Brunswijks huis had reeds te voren klaar doen blijken
Hoe 't zich, ons ten bederf, wist schandlijk te verrijken.
Hertogin van BRUNSWIJK.
En wie gaf in den Bosch 't bevel tot d'euveldaad?
Dat allersnoodst bedrijf dat op uw rekening staat,
Kundt gij aan mijn Gemaal, noch aan den Dikken wijten.

Ziet daar wat dezen Dichter voorkwam, deels naar zijne eigen getuigenis, deels
naar ons vermoeden, met eene proef gestaafd. Maar daarenboven komt het ons
ook nog voor, dat het vrij wat, hetwelk de Pruisschen, toen zij in ons land de rust
kwamen herstellen, hem hebben afgenomen, volgens het Voorberigt, één van de
vijf zal geweest zijn; en dat het vrij wat, hetwelk hij bij de Revolutie van Frankrijk
verloren heeft, ook zoo iets zal geweest zijn; terwijl hetgeen hij daarvan nog overig
had, door den Veldslag van Jena geheel schijnt op den hol geraakt; en dat het daar
van daan komt, dat hij, die nooit een Tooneelstuk maakte, op zich heeft durven
nemen een Tooneelstuk op te stellen. - De Lezer ontslaat ons, vertrouwen wij, van
zelve, om dit ons vermoeden door eene nadere proef te bevestigen.
In het vorige No. XIV. Lett. bl. 624 van ond. reg. 7. 9. 17. staat hunner, lees harer;
en bl. 625. reg. 2. geëikt, in plaatse van geijkt.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Simeön, of Handboekje voor bejaarde Christenen; nagelaten door
den beroemde(n) Johan(n) Kasper Lavater; uitgegeeven door
Georg Geszner, Hoogleeraar en Predikant te Zurich. Uit het
Hoogduitsch vertaald door een Hervormd Leeraar. (Waarom niet
Leeraar der Hervormden?) Te Utrecht, bij J. van Schoonhoven. In
gr. 8vo. 1807. Behalven korte Voorberigten, 94 bladz.
Dat wij Letteroefenaars niet zeer besmet zijn met de Lavateromanie, of eene blinde
vooringenomenheid voor wijlen dien beroemden Zwitzerschen Godgeleerde, zal
zich de Vaderlandsche Leezer herinneren uit onze vroegere Recensien van 's Mans
nagelaaten schriften, waarmede een kwalijk beraaden ijver van Drukkers en
Vertaalers ons scheen te willen overlaaden, zonder eenige keuze, en op het enkel
wijdklinkend gezag van zijnen geachten Naam. Intusschen vreesden wij schier, of
mogelijk ons herhaald ongunstig oordeel wegens de voortbrengselen van LAVATER's
weelderig en alzo wel eens buitenspoorig vernuft, of al te rijke pen, bij veelen niet
voor eenzijdig mogt worden aangezien, zodat ons Maandwerk daardoor gevaar liep
in achting te daalen bij een aantal onzer Landgenooten, te zeer misschien
overhellende om met den vroomen Dweeper te dweepen.
Hartelijk verblijdt het ons derhalven, thans dit Stukje van zijne hand ten minsten
in zo verre te kunnen aanprijzen, als genoeg is, om ons van gezegde partijdigheid
vrij te pleiten, en van eene blaam te zuiveren, waarvan wij vermeenen vrij te zijn.
In deezen Simeon, een Godsdienstig Handboekje voor bejaarde Christenen, na
LAVATER's dood van den Hoogleeraar GESZNER uitgegeeven, heerscht zekerlijk die
ernstig vroome toon eener blijgeestige en opbeurende Godsvrucht, welke tot eene
gepaste voorbereiding tegen het naderend sterfuur en den dag der eeuwigheid
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den Leezer stemmen zal, en welke dus aan Lieden van gevorderden leeftijd veel
nuttige stichting toezegt. De Inhoud is drieledig, behelzende deels Liederen en
Gebeden, deels onderscheiden Bijbelspreuken voor Bejaarden, met korte
Overdenkingen; deels Bespiegelingen over eenige (de zes voornaame) Aartsvaders
der eerste wereld; deeze ten opschrift draagende den Naam van ADAM, SETH en
ENOS, HENOCH, METHUSALEM, en NOACH. - De Bijbelspreuken, die in het tweede deel
worden overwogen en toegepast, zijn deeze agt; te vinden Psalm CXXXIX: 16.
CXIX:19, en 166.2 Cor. XII:9. Psalm XXVII:5 Philipp. III:14. 1 Cor. IX:26. en Hebr.
IX:27. De Liederen eindelijk en Gebeden, waarmede het Werkjen opent, hebben
navolgende 10 Opschriften: Dagelijksch Bedelied voor een bejaard Christen. Lied
aan het einde des Levens, voor iemand, die hoogbejaard is. Lied van een Grijsaard,
wien zwakheid en zwaar lijden drukken. Psalm van een Grijsaard. Morgengebed
van een Bejaarden. Mengelgedachten. Na het Middageten. Avondgebed van een
Bejaarden. In slapelooze Nachten. Zuchten.
Kort en voldoende over het geheel zijn de aangeweezen verschillende stoffen
behandeld, zodat haare leezing den Ouderdom niet zeer vermoeijen kan.
Verscheidenheid, ook ten aanzien van den gebonden of ongebonden stijl, wordt
hier gevonden: en eigenlijk gezegde nieuwheid van gedachten wierd zekerlijk niet
vereischt in een Handboekje, dat meer tot stichting dan leering is ingerigt. - Tot eene
proeve bieden wij eene der kortste Overdenkingen aan, over de spreuk des Bijbels:
Ik ben een vreemdeling op aarde. Heer! verberg uwe geboden voor mij niet. Ps.
CXIX:9.
‘Hier, op aarde, kan ik niet blijven, dat weet ik. Ik leef, om te sterven. Ik ben als
in een vreemd land. Mijn geest streeft voorwaarts en opwaarts, als naar zijn waar
Vaderland. Ik behoeve uwe leiding, ô mijn God! in dit vreemd land. Het opzien tot
U en het opvolgen van uwen wil is mij onontbeerlijk. Leer mij, hoe ik wandelen moet,
opdat ik het doel niet misse, en mijn waar Vaderland gedurig nader kome.’
In hoe verre voorts de uitgave en vertaaling van dit Werkje eene behoefte voor
onze bejaarde Christenen kon gerekend worden te zijn, laaten wij liefst onbeslist.
Nog minder geeven wij daaraan de voorkeuze boven de God-
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vrugtige Bespiegelingen en den Reiziger van eenen PATRIK; boven de Verhandelingen
van eenen SHERLOCK; boven het Meesterstuk van den vermaarden Dr. BASKET,
getiteld De gansche Pligt van eenen Christen; en soortgelijke andere Schriften, bij
onze Lieden van Jaaren althans niet onbekend. Trouwens LAVATER voerde nu de
pen ten behoeve of ten nutte van bijzondere persoonen en omstandigheden, naar
berigt des Hoogduitschen Uitgeevers, en wij ontvangen niet ongaarne deezen
vroomen arbeid des Overleedenen, uit achting voor zijnen Naam en hartelijke
Godsvrugt.
Wij onthouden ons hierom van scherp te oordeelen. In onze Gestichten voor oude
lieden, ook in de Binnenkameren van menig' bejaarden en opregten Christen,
verdient dit Handboekje, bij afwisseling van den Bijbel en andere zedeschriften,
geleezen, of voorgeleezen, en overdacht te worden. Alleen druk en vertaaling konden
beter zijn. In navolging van het oorsprongelijke, is er wel eene grootere letter
gebezigd; dan het papier begunstigt zeker niet de duidelijkheid, zo zeer noodig bij
een afneemend gezicht. De overzetting is niet vrij van bewijs te draagen van het
Hoogduitsch taaleigen en woordvoeging, bovenal in de verzen, waarin wij weinig
dichterlijke bevalligheid en gang, meermaalen duisterheid aantroffen. Zo wordt den
Grijsaard in den mond gelegd in een Lied tot God.
‘Kinderzin is bij U wijsheid:
Hoe betaamt die niet der grijsheid:
U alleen wil ik vertrouwen,
Op U al mijn hope bouwen.’

En elders zegt een lijdende:
‘Haast ben ik vrij van zonde,
Haast sterf ik onbevreesd,
En ieder nacht en wonde
Ontrukt zich dan mijn geest.’

Ook leezen wij, op eene andere plaats, deeze voor ons niet zeer bevattelijke
uitdrukking, in het prosaisch gedeelte: ‘Gij wijst het nabijzijnde doel der
vreemdelingsreize uwe geliefden, - het kleinood der zegepraal, de genen, die op U
hopen.’ - Maar genoeg;

Pro captu lectoris habent sua fata libelli.
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Leerrede om bij het gebruiken van de Evangelische Gezangen
vrede te stichten, in de Hervormde Gemeente te St. Maartensdijk.
Door J. Hoogendorp, Bedienaar van het H. Evangelie aldaar.
Uitgesproken 31 Mei 1807. Te Rotterdam, bij J. Hendriksen. In gr.
8vo. 67 Bl.
De Eerw. HOOGENDORP, Predikant te Maartensdijk, onder de Klassis van Tholen,
schijnt het aldaar met eenigen uit de Gemeente, omtrent 't gebruik der Evangelische
Gezangen, niet goed te kunnen vinden. Er moeten onlusten ontstaan zijn, bij het
invoeren en gebruiken derzelven. Daarna hield hij deze Leerrede, of wel deze
Redewisseling met zijne Gemeente, gelijk hij ze gelieft te noemen, met het goede
oogmerk, om dezulken, die nog tegen dezelven ingenomen blijven, tot inkeer te
brengen, en alzoo met het grootste en verstandigste gedeelte der Gemeente te
doen zamenstemmen. Dat oogmerk is niet bereikt, en 't schijnt, uit de Voorrede, dat
sommigen aan den inhoud dezer Leerrede zelve er min of meer de schuld van
geven, dat deze poging is mislukt. Hij meent dan niets beter te kunnen doen, om
de menschen tot bedaardere, billijkere en godsdienstigere gedachten te brengen,
dan hun de Leerrede zelve in handen te geven. En dit doet hij dan nu, met eerbiedig
verzoek om verschooning over de vrijmoedigheid, die hij neemt, om dezelve, zoo
als zij door hem uitgesproken is, onvoorziens in 't licht te geven. Meer uitbreiding
was ook in de daad onnoodig, tenzij de Leeraar een geheel boek, in de plaats der
gehoudene Leerrede, had willen geven.
Over de welgepast gekozene tekstwoorden, God is geen God van verwarringe,
maar van vrede, gelijk in alle de Gemeenten der heiligen, 1 Kor. XIV:33, wordt maar
weinig gezegd, en weldra tot de hoofdzaak overgegaan, de afmaning namelijk van
verderen tegenstand tegen het gebruik der Gezangen. Zie hier de stellingen, die hij
tracht aannemelijk te maken. Het is allerbetamelijkst en allernuttigst, God met
Gezangen in zijn heiligdom te loven. - De onlangs ingevoerde Gezangen zijn op
Gods Woord gegrond, hebben betrekking op zaken, waarin wij groot belang hebben,
en zijn geschikt, om op de regte wijze te worden uitgeoefend. Vervolgends doet de
Leeraar zijn
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uiterste best, om de ingebragte bedenkingen tegen 't gebruik der Gezangen uit den
weg te ruimen. ‘Het is eene nieuwigheid, de tijd is daarvoor niet gunstig, wij hebben
't zoo lang met Davids Psalmen gedaan, deze zijn Goddelijk, de ingevoerde
Gezangen daarentegen niet meer dan menschenwerk, elk kan die taal niet voeren,
welke men er in voert, er zijn zoo vele Leeraars, zoo vele vromen tegen, zij zijn wel
goed in huis, maar niet in de Kerk, sommige uitdrukkingen zijn strijdig met de
vastgestelde Leer, zij worden al te vrolijk gezongen, en het is moeielijk om de wijzen
te leeren.’ De meeste van deze bedenkingen worden op soortgelijke wijze, als reeds
door anderen gedaan is, beantwoord; wij hopen, tot genoegen en teregtwijzing van
zulken, over welken de Leeraar zich beklaagt, en ook van anderen, die elders min
of meer oorzaak tot twist en verwarring geven. Echter willen wij niet ontveinzen, dat
de onderrichtende toon in deze Leerrede ons niet zeer geschikt toeschijnt, om sterk
bevooroordeelde tegenstanders der Gezangen tot staan te brengen, vooral niet,
om onkundige en onbeschaafde menschen er voor in te nemen. Dezelfde aanmerking
hebben wij bij onszelven gemaakt, onder 't lezen der deftige vermaningen, waarmede
de Leerrede wordt besloten.
In eene bijgevoegde aanteekening op bl. 57 bericht ons de Heer HOOGENDORP,
dat hij zich de moeite heeft gegeven, om nog, bij de Kerk- of eerste stem, eene
tweede en Bas-stem te componeren; dat hij daarin eenigen heeft geoefend, en dat
dit de oorzaak is, dat men daar de Gezangen grondtonig, dat is harmonisch in
accoord zingt, en alzoo een welgeregeld Godsdienstig Koraal-gezang heeft. Zou
ook, dachten wij, deze anders welgemeende bemoeijing 't misnoegen tegen de
Gezangen niet wel wat vermeerderd, en althans de gehoopte vrucht van 's mans
Leerrede en andere pogingen niet gehinderd hebben?
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De Hervormde Nederduitsche Kerk van ons Vaderland in gevaar
wegens de Euangelische Gezangen, of Winterreis van Jan
Regtzinnig, enz. Een Leesboek voor Mingeoeffenden. Alom. In kl.
8vo. 138 Blz.
Uit den titel van dit boekje, zonder naamteekening of aanwijzing van tijd en plaats
der uitgave in 't licht gegeven, zou men al ligt in 't vermoeden kunnen vallen, dat
hetzelve een nieuw tegenschrift tegen de onlangs ingevoerde Evangelische
Gezangen in zich behelst. Maar uit den inhoud wordt men ontwaar, dat het veeleer
ter verdediging der Synodale besluiten, tot handhaving van eenmaal uitgegevene
bevelen, daartoe betrekkelijk, is ingericht. De hoofdstelling, waarop alles neerkomt,
is deze: De Kerk is in gevaar, als men zich tegen Klassen en Synoden verzet, oproer
stookt, en zich, onder 't voorwendsel van ijver voor den Godsdienst, openbare
onrechtzinnigheid en snoodheid veroorlooft.
Een voornaam ingredient, om tot bewijs te dienen, is een tweetal preeken, of wel
schetzen van preeken, over Koloss. III:16. en Openb. V:9, 10. In deze schetzen, en
voorts ginds en elders, in onderscheidene gesprekken, worden de voornaamste
bedenkingen, tegen het openbaar gebruik der Gezangen, met meermalen
aangevoerde redenen weggenomen. Alles wordt ingekleed in een verdicht verhaal,
waarin zekere boerenknecht, Jan Rechtzinnig, de hoofdpersonagie is, die, in 't
rondreizen, met allerlei menschen in gesprek komt over dit onderwerp, 't welk
aanleiding geeft, dat veel voor en tegen gezegd wordt, en bij 't slot de
noodzakelijkheid beweerd, om er bij te blijven. 't Kan wel zijn, dat de eene of andere
Predikant in Vriesland of Groningen, in dien omtrek, daar hij woont, deze manier
van schrijven gepast vindt, om bevooroordeelde menschen aan 't lezen te krijgen,
en alzoo, door gepast onderricht, voor de Gezangen te winnen. Ons komt anders
die groote omslag van dingen, die er niet toe behooren, en de gedwongene invoering
van allerlei, veelal laffe en verveelende verhalen, niet gepast voor, om lieden van
gezond verstand in te nemen; terwijl wij vreezen, dat
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de domme hoop, die naar geene redenen gewoon is te luisteren, zich, even min
door zoodanig geschrijf, als door ronde en mannelijke verdedigschriften, zal laten
tot slaan brengen.

Vade-Mecum, of Zakboek voor de Genees- en Heelkundigen,
inhoudende de Geneeskundige Staatsregeling van het Koningrijk
Holland, enz. enz. Tweede verbeterde en vermeerderde Druk, tot
den 3den April 1807. Te Amsterdam, bij L. van Es. In gr. 8vo.
Met genoegen zien wij, dat het gebrekkige en onvolledige in den eersten druk van
dit Werkje in dezen tweeden hersteld en aangevuld is. Hetzelve is zeer gemak
bevorderend, en doet ons, in eene Alphabetische orde, met een opslag van het oog
den ganschen omvang der Geneeskundige Staatsregeling overzien. Jammer
intusschen dat de stipte uitvoering van al het hier in voorkomende onder de pia
desideria behoort! Der zake onkundigen mogen, bij het inzien van dit Werkje, hunne
goedkeuring aan de zorg geven, waarmede men volgens hetzelve de Geneeskunde
schijnt ter harte te nemen; deskundigen weten, dat er op goede gronden nog veel
verwacht kan worden, en twijfelen niet aan eene nog grooter nuttigheid van hetzelve,
indien alles eens in werking kome. Wij hebben geene onnaauwkeurigheden van
eenig belang gevonden. De Voorrede is stroef; hier en daar mist men een woord.
Deze druk prijkt ook met eene Opdragt aan den Heere SANDIFORT: waar wordt al
niet eene Opdragt voor gezet!

Het Leven van J.K. Lavater, door deszelfs Schoonzoon G. Gessner.
Uit het Hoogduitsch. IVde en laatste Deel. Te Amsterdam, bij J.
Allart. In gr. 8vo. 248 Bl., en een Register van 118 bl.
Nog één Deel hadden wij van het Leeven des in veele opzigten zonderlingen Mans,
LAVATER, te wagten, 't geen ons deezen Geleerden zou schetzen, geduurende de
Zwitsersche Staatsomwenteling. Wij hebben, de voorige Deelen aankondigende,
ons oordeel
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(*)

over dit Werk geveld ; en schoon de stoffe, hier verwerkt, eenigzins van eenen
anderen aart zij, gaat de wijze van bewerking ziek aan de kwaale van
langdraadigheid.
Een Man van LAVATER's character en denkwijze kon in de gebeurtenissen, die in
zijn Vaderland bij de Staatsomwenteling voorvielen, geen ledig aanschouwer blijven;
hij nam er een zeer werkzaam deel in met spreeken, prediken en daaden; 't geen
hem veel leeds berokkende. De opgave van den inhoud der Hoofdstukken, met
vermelding van eene en andere bijzonderheid, zal ons dit laatste Deel doen kennen.
Menig eene Predikatie van deezen Leeraar maakte meer dan gemeenen indruk;
doch geene een zo sterken, als die, welke hij deedt om zijne Gemeente de gevaaren
der Fransche Omwenteling onder 't oog te brengen. Een gedeelte dier Redevoering,
in het I H. opgegeeven, zal elk Leezer doen bezeffen, hoe de Leden van den
toenmaaligen Raad zich met de uitgave van dit stuk, schoon gedeeltlijk, verlegen
vonden. - Met schrijven vervoegde hij zich tot den toenmaaligen Spreeker der
Nationaale Vergadering te Parijs, ten einde men zich over de ellenden der
Uitgeweekenen mogt ontfermen.
In het begin der Omwenteling van Zwitserland, en de onlusten aldaar, zogt hij de
woelingen tot bedaaren te brengen; hij betoonde mannenmoed, gepaard met liefde
tot regtvaardigheid, zo in zijne daaden als in zijne schriften en leerredenen. Gaarne
hadt men hem tot zwijgen gebragt; doch zulks was onmogelijk. Hij schreef Het woord
van een vrijen Zwitser aan de groote Natie, en vervoegde zich met een Brief aan
REWBEL, dit stukje zendende, ‘waarin hij,’ volgens zijne eigene betniging, ‘zonder
eenige wederhouding de waarheid zeide over de hemelschreeuwend onregtvaardige
handelwijze omtrent zijn Vaderland.’ Een uittrekzel van dit woord geeft de
Leevensbeschrijver. LAVATER gaf ook in 't licht een Christlijk Weekblad voor den
tegenwoordigen tijd. De ontvouwing van dit alles maakt het II en III H. uit.

(*)

Zie wegens het Iste Deel onze Vaderl. Letteroeff. voor 1803, bl. 252; wegens het IIde, die
voor 1804, bl. 332, en het IIIde D. voor 1806, bl. 499.
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Ondanks zijne lichaamszwakheid was hij onophoudelijk bezig met de belangen zijns
Vaderlands, naar zijn inzien, te bevorderen. Bij de Deportatie van verscheide zijner
Medeburgeren gaf hij vrijmoedige Brieven deswegen in 't licht. Het voornaamste
daaruit is hier te vinden. Van den kansel liet hij zich deswegen hooren. In 't einde
werd hij zelve weggevoerd na Bazel. Hoe aandoenlijk wordt dit tafereel geschetst!
Hoe vrijmoedig schreef hij aan de Burgers Directeurs, zich ondertekenende J.K.L.
inconstitutioneel gedeporteerde Predikant!
Het IV H. dit vermeld hebbende, geeft het volgende ons de Verhooren te leezen,
waarin LAVATER eene rustigheid en openheid van Character aan den dag legt,
gevolgd van zijne in vrijheid stelling. Zijne terugreize na Bazel heeft veel
onderhoudends. In eigen persoon droeg hij een en ander verzoek aan den Generaal
MASSENA voor, 't welk de Oppergeneraal inwilligde. Te Knoau zich onthoudende,
beklom hij den predikstoel, wanneer de Leeraar, door eene beroerte overvallen,
van den kansel gedraagen was, en nam er eenigen tijd den predikdienst waar.
Teleurstellingen te Bazel en ophoudingen deeden hem besluiten zich te bedienen
van een middel ter ontkoming, door eenigen gewraakt, doch door hem verdeedigd.
Diep getroffen was 's Mans geest over die wegvoering en ontkoming; hiervan
geeft het VI H. blijk in Proza en in Dichtmaat aan zijn Vriend PFEFFEL. Zijne eerste
preek te Zurich is vol van aandoening. Treffend is zijne ontmoeting bij den
Aartshertog KAREL; dan zonderling de beschrijving van dien Vorst: ‘Zoekt gij
zeldzaame menschen, dan zoek den zeldzaamen Vorst, KAREL. Te gelijk een lam,
jongvrouw, kind, man, leeuw en held!’
Hoe zeer LAVATER geloofde, dat, daar lichaamlijke pijn een kwaad was, 't geen
hij niet zou kunnen verdraagen, GOD hem daarmede (liever van) zou verschoonen,
bleek het dat het anders over hem was beslooten, gelijk zijn Leevensbeschrijver
zich uitdrukt bij den aanvang des VII H., 't welk de kwetzing vermeldt, LAVATER bij
het weder inneemen van Zurich toegebragt. Welk een voorbeeld van gelaatenheid
en vergeeflijkheid gaf hij in die oogenblikken! welk eene werkzaamheid betoonde
hij onder de geneezing! Wanneer de won-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

690
de gelukkig scheen te willen geneezen, betradt hij den Zurichschen kansel weder.
Welk een vuur in zijne Leerrede, die hier gedeeltlijk voorkomt. Men moet zich
verwonderen over 's Mans werkzaamheden, in een nog niet geheel geneezen staat,
en zelfs in een weder verslimmerenden; gewis hij hieldt zichzelven en zijne
omstandigheden te weinig in 't oog. Met ongelukkigen goed te doen, was hij te
midden der pijnen onledig.
Bij vermindering van pijn, schoon de wonden niet geheel geneezen waren,
vermeerderde hij zijne, bijkans niet dan in den uitersten nood gestaakte, bezigheden.
Onledig hieldt hij zich ter ondersteuning der zodanigen, die door den Oorlog geleden
hadden en zich in druk bevonden, en als uitdeeler der gaven, hem als een
menschenvriend ter hand gesteld, in welker uitdeeling hij met eene voorbeeldlijke
beraadenheid te werk ging. - Weder in het ziekbedde gestort, was hij egter blijgeestig,
en een voorbeeld van gelaatene onderwerping. In die omstandigheden vervaardigde
hij een Gebedenboek. - Geene hulpmiddelen verzuimde hij aan te wenden; zijn
verblijf te Baden en Schinznach kan hiervan getuigen. Ook daar zette de steeds
onvermoeide man zijnen letterarbeid voort; dit wordt ons in het VIII H. vermeld.
Het IX H. vaart voort met LAVATLR's werkzaamheden te beschrijven, staande zijn
verblijf te Erlenbach. Het deelt ons mede zijne laatste aanspraak aan zijne Gemeente,
uitgesproken in eene zwakheid, welke anderen zou terughouden: het was thans
uitgemaakt, dat niet alleen de kwetzing van zijne borst van buiten, maar de
aangetaste long zijne kwaal was. - De overgang des Graven VAN STOLBERG tot de
Roomsch-Catholijke Kerk gaf hem gelegenheid, om wel zijne Verdraagzaamheid
aan den dag te leggen, maar tevens de verdenking van eene geheime aankleeving
aan het Catholicismus tegen te gaan. Zijn Brief aan dien Graaf strekt hiervan ten
blijke. Het slot was: ‘Ik geloof dat de barmhartige Samaritaan naderbij was aan het
Rijk GODS, dan menig rechtzinnig Priester der Aartskatholijke Joodsche Kerk, welker
Paus KAJAPHAS, met zeventig Kardinaals, CHRISTUS kruiste. Laat ons, mijne
dierbaaren, onze rechtgeloovigheid door de volkomenste liefde bewijzen. Wie goed
doet, is uit GOD, en die in de Liefde blijft, die blijft in GOD, en GOD in hem!’ Een gedicht
op het begin
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der Negentiende Eeuw, waarvan wij ten slot van dit Hoofdstuk een gedeelte vermeld
vinden, was de laatste schrijfarbeid deezes onvermoeid schrijvenden Mans.
Eene verzameling van lichaamskwaalen, met den aanvang des X H. opgegeeven,
maakte zijn laatste lijden uit. Zijne steeds te bewonderen werkzaamheid bleef hem
bij. In oogenblikken wanneer de pijnen aflieten hem te folteren, sprak hij: ‘Het gaat
thans heel wel: mijne zes kwaalen zwijgen een poosje; ik kan ze weder optellen;
de hoest, de beide kwetsuuren, de opengelegen wonden, de pijn op 't water, de
duizeling!’ Welk een voorbeeld van vergeeflijkheid aan die hem kwetste, betoonde
hij te midden van zijn lijden! ‘'s Mans geest,’ luidt de taal zijns Leevensbeschrijvers,
oor- en ooggetuige van die laatste dagen, ‘hadt, bij al zijn lijden, bij de zigtbaarlijk
toeneemende verzwakking zijns lichaams, niet geleden; hij sprak in een helderen
zamenhang over elke godsdienstige, wijsgeerige, staatkundige, gelaatkundige stoffe,
op welke het gesprek geleid werd; en wanneer hij somtijds verscheide minuuten
door de hevige pijn belet werd, zo voer hij echter, in den eersten oogenblik van
verligting, weder in denzelfden zamenhang met eene volkomene juistheid voort.’ Bij alle de opgemelde kwaalen voegden zich eindelijk nog ten uitersten hevige
jichtpijnen. Zijn geduld bezweek niet. Half stervende, kon men hem niet
wederhouden, zich bij zijne stervende Zuster te laaten brengen. - Toeneemende
verzwakking baarde tusschenpoozen van werkeloosheid en van ijlen; in dit laatste
was de strekking van zijnen geest nog altoos zigtbaar. - Hoogst treffend zijn de
tooneelen van LAVATER's uitgang, waarmede deeze Brief en het Werk besluit. Ruim
zestig jaaren hadt hij bereikt.
In onze herhaalde Aankondigingen hebben wij deezen uitvoerigen arbeid, aan
LAVATER's Leeven besteed, genoegzaam doen kennen. Menigmaalen hebben wij
over gebrek aan Registers op thans uitkomende Werken geklaagd; dan hier
ontmoeten wij een allerbreedvoerigst van 118 bladzijden over de vier Deelen.
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Reize van het Gezantschap der Hollandsche Oostindische
Compagnie naar den Keizer van China, in 1794 en 1795. Getrokken
uit het Dagverhaal van A.E. van Braam Houckgeest, Opperhoofd
der Nederl. Directie in China, enz. Door M.L. Moreau de Saint-Mery.
IIde Deel. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 267 Bl.
Genoegzaam hebben wij, toen het eerste Deel deezer Reize het licht zag, den
Reiziger, alsmede de wijze, op welke dit Werk in 't Fransch verscheenen is, doen
(*)
kennen . Wij verlieten onzen Reiziger ten tijde dat het Gezantschap, ten blijke van
ongemeen vriendschapsbetoon, door den Keizer van China uitgenoodigd werd om
hem na diens prachtige Lustplaats Yuen-ming-yuen te volgen. Reden te over hadt
hetzelve, om over dien uitstap voldaan te zijn. Dermaate getroffen was VAN BRAAM
over 't geen hij daar zag, dat hij, naa eene opgave van 't waargenomene, zich in
deezer voege uitdrukt: ‘In plaats van, op eene vermetele wijze, te onderneemen,
met mijne zwakke pen uit te drukken, wat mijne oogen bewonderden; in plaats van
te tragten bij mijnen leezer de menigvuldige en buitengewoone aandoeningen voort
te brengen, die het tafereel van zoo veele voorwerpen, waarin zich zonderlingheid,
pragt, stoutheid van onderneeming en volmaaktheid van uitvoering vereenigden,
agtervolgens in mijnen geest deedt ontstaan; vind ik het natuurlijker, en vooral
eenvoudiger, mijn onvermogen te bekenuen. Het penseel van een groot meester
zou vereischt worden, om zoo veele bijeenverzamelde wonderen, zoo te zeggen,
op nieuw te scheppen, en ik durf verklaaren, zonder daardoor mijne eigenliefde te
willen redden, dat de kopij nooit het oorspronglijke zou gelijken.’
Onder het bezien van al dat vreemde kreegen zij van den eersten Minister
verzekering, dat zijne Majesteit, hoogst voldaan over het Hollandsch Gezantschap,
des blijk hadt willen geeven, door hun meer toe te staan dan eenig ander
vreemdeling, alzo nog nooit te vooren een andere voet, uitgenomen de Chineesche,
de bijzondere vertrekken van zijne Majesteit betreeden hadt, en nog nooit een
Europisch oog hadt mogen bespeuren, 't geen hun vergund werd te aanschouwen;
dat weinig inboorelingen gelukkig genoeg waren om deeze plaatzen te mogen
naderen. Dan dit voorregt viel alleen den Gezant en VAN BRAAM, als Tweeden bij
deeze Ambassade, ten deele. De Chineesche agterdogt sloot de overigen uit. Meer
agterdogts mogt de Keizer wel hebben op zijne Mandarijns; gelijk hier met de stukken
beweezen wordt.

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroeff. voor 1805. bl. 69.
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Bezoeken ten Hove, onthaalen, vuurwerken, zijn onderhoudend. Wij zijn, gelijk
gelukkig de meeste menschen, omzigtig met vuur; dan verregaander omzigtigheid
hebben wij nooit aangetroffen, dan die des Keizers van China: die Vorst is zo
bevreesd voor brand, dat hij de vuurwerken bij dag laat afsteeken, en dan nog
stonden er twee kleine Europische Brandspuiten gereed, benevens een aantal
kuipen vol water en emmers, om terstond, naa het slaan der voetzoekers, het
brandend papier te blusschen.
Beschikking tot de terugreize verschafte veel bezigheids. Verpoozing vonden zij
op een dag van Maanverduistering, wanneer de Keizer en de Rijksgrooten zich in
het binnenste hunner wooningen afzonderen, den rouw aanneemen, en veele
bijgeloovige plegtigheden verrigten, ten blijke strekkende van gehegtheid aan oude
bijgeloovigheden. De Reiziger geeft hiervan de reden op: terwijl een geval, hunne
Chineesche Bedienden te Peking overgekomen, hem eene reden opgeest van de
behoedzaamheid om geen vreemdelingen vrij te laaten gaan. Men wil hun voor de
baldaadigheden des gepeupels bewaaren. Dit geeft ons geen gunstig denkbeeld
van de Politie.
Het Afscheidsgeboor was zeer staatlijk. Allezins werd het hun moeilijk gemaakt,
met de Zendelingen eenige gemeenschap te hebben. ‘Het moet zijn,’ schrijft VAN
BRAAM deswegen, ‘dat de Mandarijns, van den hoogsten tot den laagsten rang, zich
voor zeer schuldig houden, daar zij het noodig oordeelen om het mistrouwen zoo
verre te drijven. Men ziet hieraan duidelijk, welk een invloed de regeering van Canton
op de voornaamste Persoonaadjen van het Rijk bezit; als hebbende dezelve het
zoo verre gebragt, om tusschen ons en de Zendelingen eene gemeenschap te
beletten, welke haar nogthans niets nadeeligs zou veroorzaaken.’ Alleen vergunde
men het Gezantschap met den Franschen Zendeling ROUX een half uur onderhouds,
geduurende welken korten tijd alle oogen van twaalf Mandarijns waakten om te zien
of zij hem eenig papier toestaken, of elkander wederzijds iets mededeelden. Nog
eens mogten zij zich twee uuren met hem onderhouden.
Alvoorens VAN BRAAM Peking verliet, maakte hij eenige aanmerkingen omtrent de
gewoone bouworde der Chineesche Huizen in het Noordlijk gedeelte van het Rijk,
en de wijze, op welke de Chineezen hunne vertrekken verwarmen. ‘Door geheel
China zijn de huizen enkel boven op den grond geplaatst, en zonder eenigen kelder
daaronder. De vertrekken zijn er met platte steenen gevloerd, 't geen geduurende
de warmte zeer aangenaam, doch in het koude jaargetijde daarentegen zeer
ongemaklijk is. - Om zich tegen de scherpe koude te beveiligen, die zij in het Noordlijk
gedeelte ondervinden, hebben de Chineezen onderaardsche fornuizen uitgedagt,
die buiten de huizen in daartoe gegraavene kuilen geplaatst zijn. Uit
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deeze fornuizen komen pijpen, die zich in alle rigtingen onder de vloersteenen en
de platte verhevenheden, waarop de Chineezen slaapen, ja zelfs in de scheidmuuren
tusschen de verschillende vertrekken verspreiden, zoo dat de warmte, die zij te
weeg brengen, de begeerde getemperdheid aan de vertrekken geeft. Men onderhoudt
dag en nagt het vuur in deeze fornuizen, zonder eenige vrees te hebben voor de
gebouwen, wijl dit element naauwkeurig beslooten is in een omtrek van baksteenen,
die deszelfs noodlottige uitwerkzelen wederstand biedt. Wanneer de vertrekken
groot en talrijk zijn, verzekert men zich door de menigvuldigheid der pijpen en
fornuizen wederom van denzelfden goeden uitslag.’
Belangrijk is de Reis van Peking. Zij werden wel onthaald. Men nam de wijze van
zaaijen waar, hier breed beschreeven. Verwonderd stonden de Reizigers menigmaal
over bouwkunstige Bruggen. Onder de onthaalen vermeldt hij van peeren, die in 't
langwerpige genomen vijftien en een halven duim, en in de dikte veertien duimen
omtreks hadden; de geele peen en karmozijnkleurige raapen waren van
buitengemeene grootte, dikte en lengte. Langzaam na den waterkant afloopende
breede Dijken schijnen daar vroeger dan bij ons aangelegd te zijn.
Dusverre hadden zij te land gereisd, gedeeltlijk langs denzelfden weg als in 't
heenengaan, gedeeltlijk langs eenen anderen, 't welk veel bijdraagt tot de
verscheidenheid der berigten. Veel vervallens deedt zich op aan hun oog; weinig
werks schijnen de Chineezen te maaken van het onderhoud hunner praalwerken.
De wijze van binnenlandsche scheepvaart vinden wij vermeld, en te dier gelegenheid
het veelvuldig gebruik van den Bamboes.
Een bezoek van een Klooster der Bonzen namen wij gaarne over; doch wij zouden
er ons te lang ophouden; zo ook bij het vermeldde wegens de Chineesche lusthuizen
en tuinen, van eenen onbeschrijfbaar schoonen aanleg. Thans trokken zij het beste
gedeelte van het Chineesche Rijk door, waar een groot aantal dorpen, gehuchten
en wooningen het denkbeeld van welvaart en voorspoed voor den geest bragten;
de kleeding der Inwoonderen strekte ten blijke dat zij de armoede niet kenden. De
Provintien Kiang-nam, Tche-king en Fo-king zijn de drie voornaamste van China,
naardien zij de ruwe Zijde, Nam-kings linnen en de verschillende soorten van Thee
opleveren. - Het zo algemeen bekende Nam-kings linnen wordt op eene plaats daar
verre afgelegen vervaardigd van een rosachtig katoen, 't geen slegts daaromstreeks
schijnt te kunnen groeijen. De kleur van dit linnen is dus natuurlijk, en niet aan
verschieten onderhevig; en daar het grootste gedeelte van Europa in het denkbeeld
is, dat men het met deeze kleur verft, is het hem aangenaam, deeze dwaaling te
kunnen
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verbeteren. Behalven dit linnen, wordt er in China eene verbaazende menigte van
doek vervaardigd.
De Rijst-teelt is in zommige oorden verbaazend groot; menigmaal werden zij in
hunne reis opgehouden door de menigte Koninglijke Rijst-schepen. ‘Men verzekert,
tekent onze Reiziger aan, dat de Keizer negenduizend negenhonderd en negentig
Rijst-schepen in zijn dienst heeft. [Dit herhaald getal van negen baart verdenking,
en zal gewis zeer veel willen zeggen.] Deeze schepen zijn van vijfëntachtig tot
honderd voeten lang, en van tweeëntwintig tot vijfëntwintig voeten breed. Zij voeren,
door elkander gerekend, elk twintig mannen scheepsvolk. De Kapiteins en
Stuurlieden hebben hunne vrouwen en kinderen aan boord, en leeven er met hun
gezin, even als zulks op de Keulsche schepen in ons land plaats heeft. Ik merkte
verscheide van deeze vrouwen op, die fraai waren en er zeer wel uitzagen, en
andere, die de pronkerij zoo verre dreeven, dat zij zich blanketten. Het is beweezen,
dat de Keizer tweehonderdduizend persoonen tot de vervoering der Rijst noodig
heeft, en alle deeze menschen worden nevens hunne huisgezinnen ten koste van
den Staat onderhouden. De hoeveelheid van Rijst, die 's jaarlijks na Peking
verzonden wordt, bedraagt meer dan zevenhonderd-en-vijftig millioenen Fransche
Ponden; in de daad eene verbaazende hoeveelheid. Met deeze Rijst betaalt men
het grootst gedeelte der geenen, die in het Leger dienen en tot het Hof behooren;
tot welk gebruik men de zevenhonderd-en-vijftig millioenen ponden geheel bezigt.’
Veele blijken van 's Keizers genoegen ondervondt het Gezantschap, door plegtige
onthaalen onder den weg; onder andere kreegen zij in de Stad Sou-tcheou-fou de
verzekering, dat de Keizer zeer voldaan geweest was over het Hollandsch
Gezantschap, en hun zulke opregte menschen gevonden hadt, dat hij bevel hadt
gegeeven om hun een feest te bereiden. Dit feest wordt breedvoerig beschreeven.
- Deeze Stad is beroemd wegens de schoonheid der Vrouwen. Het Hof en de
voornaamste Mandarijns krijgen van daar de sieraaden van hunne Vrouwentimmers.
Onze Reiziger met zijne tochtgenooten werd teleur gesteld in de hoope om deeze
Schoonheden te zien. Hij merkt op, dat de Handel in Vrouwen een voornaame
handeltak van veelen der Inwoonderen uitmaakt; dit is ook het geval van eene
andere Stad in eene andere Provintie. ‘Een groot aantal bijzondere persoonen,
vermeldt hij, hebben geen ander middel van bestaan dan de koophandel in Vrouwen.
Zij reizen het land roud, om van arme lieden kinderen te koopen, die schoonheid
belooven. Deeze jonge Meisjes voeden zij zeer zorgvuldig op, kleeden dezelve met
smaak, en laaten haar in het verschillend gebruik van de naald en het behande-
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len van verscheide speeltuigen onderwijzen, opdat haare bekoorelijkheden en
begaafdheden haar aangenaam zouden maaken bij die geenen, waarvoor het lot
haar bestemd heeft. - De schoonste deezer jongedogters worden gemeenlijk voor
het Hof en de Mandarijns van den eersten rang gekogt. Eene, die schoonheid met
bevalligheid vereenigt, wordt met vierhonderd en vijftig tot zevenhonderd Fransche
Louis d'Or betaald; terwijl er ook zijn, die men voor minder dan honderd Louis d'Or
kan bekomen.’ Veel geeft de Schrijver ons verder over de Chineesche Vrouwen te
leezen.
Op zekere plaats nam hij het verbranden der Lijken waar; iets, 't geen hij nog
nergens, in de zesëndertigjaarige inwooning in China, gezien, of er iets bij anderen
van vernomen hadt.
Hij ontdekte, dat men de Zijdewormen niet met de bladen van den witten
Moerbezienboom, maar met die donkerpaarsche vrugten draagt, voedt.
Eereboogen, voor Burgerdeugden opgerigt, trokken 's Reizigers aandagt, en
droegen zijne hoogste goedkeuring weg.
Bij eene herhaalde goedkeuring des Keizers en een onthaal genooten zij het
voorregt van de Stad Vong-tcheou-fou te bezigtigen; hetwelk hun in staat stelde om
des een zeer leezenswaardig verslag te geeven, alsmede van het Klooster
Tsahuun-hauy-fou-tsi.
VAN BRAAM merkt op, de groote ongelijkheid in taal, kleeding, landbouw,
scheepstimmeren en scheepsbestuur in de onderscheidene Provintien; terwijl
dezelfde bouworde heerscht in tempels, kloosters en bijzondere gebouwen.
Schilderagtige gezigten troffen de Reizigers veele aan, en zommige zijn treffend
beschreeven. De Schrijver hadt gemeend, dat eenige Landen geen Rijst gaven;
doch bevondt, dat dezelve, nu met Graan bezaaid, in een ander jaarsaisoen Rijst
opleverden. Hij brengt bijzonderheden van de vordering der Chineezen in den
Landbouw bij; eene bij hun overoude kunst, niet alleen in praktijk, maar ook in de
theorie.
Agteraan vinden wij Aantekeningen en Verklaaringen van den Franschen
Uitgeever, volgens de orde van het Alphabeth, om te dienen tot verstand van
verscheide Chineesche woorden, en eenige bijzonderheden, in het Werk
voorkomende.
Twee Plaaten versieren dit Deel; de eene verbeeldende 's Gezants afscheid van
den Keizer, en de andere het Klooster Tsah-uur-hauy-fou-tsi.
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W. Staats evers, de matribus, quae prolem suam interfecerunt.
Dat is: Verhandeling over moeders, welke haar kroost hebben
omgebragt.
Er is misschien geene misdaad, waartegen de natuur en het hart zich luider verheft,
dan Kindermoord; en echter is dezelve nog zoo menigvuldig; en echter wordt dezelve
maar al te dikwijls begaan door voorwerpen, welke men meer beklagen dan verfoeijen
moet! Geen wonder derhalve, dat zij, zoowel om deze schijnbare tegenstrijdigheid,
als om het groot belang, hetwelk de maatschappij bij hare beteugeling heeft, sedert
eenige jaren de aandacht van verlichte Wetgevers en Regtsgeleerden heeft naar
zich getrokken.
Wij ontvangen in de zoo even genoemde Verhandeling van den Heer STAATS
EVERS, welke door hem als een bewijs van zijnen welbesteden tijd aan Utrechts
Hogeschool uitgegeven, en, zoo wij hooren, met lof in het openbaar verdedigd is,
eene nieuwe proeve over hetzelfde onderwerp, en kunnen dezelve gerust aan elk
beoefenaar van het lijfstrasfelijk regt ter lezing aanbevelen, daar zij niet alleen zeer
vele goede gedachten over dit onderwerp behelst, maar ook zeer vele bewijzen
draagt eener oordeelkundige en niet algemeene belezenheid. Het onderwerp wordt
door den Schrijver in drie Hoofddeelen gesplitst. - Het eerste Hoofddeel handelt
over de verschillende gevoelens en wetten omtrent deze misdaad bij onderscheidene
Volken van vroeger en later tijd. De wetten der Grieken, Romeinen, oude Germanen,
Franken, Chineezen en andere Volken over dit onderwerp worden oordeelkundig
opgegeven; en zoo wij hier eenige aanmerking moesten maken, zoude het deze
zijn, dat de oorsprong, voortgang en ontwikkeling der wetgeving over dit onderwerp,
vooral ook bij de hedendaagsche Volken, meer zamenhangend en volledig had
kunnen opgegeven zijn. De bijzonderheden der wetgeving, gelijk zij nu door den
Schrijver zijn opgegeven, zijn goede bonwstoffen, maar zij vormen geen geheel, en
dit mag men toch ook van eene geschiedenis der wetgeving vorderen.
Het tweede Hoofddeel handelt over de wijzen, waarop de misdaad van
Kindermoord kan gepleegd worden, en over de vereischten, welke, naar regten, tot
een volledig bewijs van het aanwezen dezer misdaad gevorderd worden. Alles,
waardoor eene moeder willens en wetens den dood van hare, het zij geboren, het
zij ongeboren vrucht, veroorzaakt, is bij den Schrijver Kindermoord; doch deze twee
zaken, boos opzet, en werkelijke vernietiging van een aanwezig leven, zijn ook zoo
noodzakelijk, dat er ja wel eene ligtere straf, maar geenszins de straf van
Kindermoord plaats kan hebben, wan-
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neer slechts voor eene dezer zaken, en niet voor beide zaken te gelijk, genoegzame
bewijzen voorhanden zijn. Dit Hoofdstuk vooral hebben wij met genoegen gelezen,
en kunnen wij ook, bij voorkomende gevallen, gerust ter lezing aanbevelen.
Het derde Hoofddeel handelt over de meest geschikte straf dezer misdaad. Na
eenige algemeene aanmerkingen over het doel der Straffen, en derzelver maatstaf,
waaromtrent de Schrijver het gevoelen van PUTMAN volgt, gaat hij tot deze misdaad
in het bijzonder over, en betoogt, dat het inderdaad een te ver getrokken medelijkden
is, wanneer men in het algemeen de Doodstraf voor moeders, welke hare pas
geboren kinderen ter dood brengen, voor onregtvaardig verklaart, daar toch
inderdaad deze misdaad met de zwaarste misdaden verdient gelijk te worden gesteld,
en niet altijd schaamte en wanhoop de aanleiding tot dezelve is. Hij verdedigt dus
de Doodstraf als de ordinaire straf van Kindermoord, en wil alleen dán deze straf
verzacht hebben, wanneer het bewezen is, dat wanhoop en razernij deze misdaad
hebben doen begaan, op een oogenblik, waarin de lijderesse geen meesteresse
over zichzelve en hare daden is; terwijl hij op het verlaten van pas geboren kinderen,
wijl hier geen onmiddellijke moord aanwezig is, altijd eene mindere straf wil gesteld
hebben. Dit Hoofddeel draagt inderdaad bewijzen van een juist oordeel; en wij
wenschen Utrechts Hogeschool met dergelijke Kweekelingen geluk.

Nuttig en aangenaam Leesboek voor het Vrouwelijk Geslacht,
bestaande in kleine Verhalen en zedekundige Lessen. Door A.
Lafontaine. Uit het Hoogduitsch. IIde en IIIde Deel. Te Groningen
en Amsterdam, bij W. Wouters en J.F. Nieman. In gr. 8vo. Te zamen
539 bl.
(*)

Wij gaven bij de aankondiging van het eerste Deel genoegzaam berigt van den
aard van deze verzameling, en waarom wij aan dezelve boven andere soortgelijke
geschriften van onzen tijd waarde hechtten. Wij blijven nog bij dat zelfde gunstig
gevoelen, osschoon wij voor een en ander verhaal niet ongaarne nog een zedekundig
vertoog of nuttige onderrigting zouden inwisselen. Wij erkennen intusschen, dat het
wel noodig en doelmatig wezen kan, dezelve in deze mengelingen niet al te zeer
te vermenigvuldigen, en dat de Deelen, die thans voor ons liggen, mede in het
geheel niet arm zijn aan zoodanige nuttige opstellen en onderrigtingen; terwijl ieder
verhaal onderhoudend geschreven, en sommigen daarvan bij uitnemendheid
leerzaam zijn. Als zoodanigen mogen wij vooral

(*)

Lett. voor 1806. No. 9.
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het 8ste uit het IIde Deel, (De zwakheid van het menschlijk hart. Eene ware
Geschiedenis.) en het 17de uit het IIIde Deel, dat in ons oog evenwel een weinig
overdreven is, (IJdelheid en wraak.) opgeven. Hier en daar ontmoetten wij eene
oude bekende; maar deze kleedt de Schrijver dan toch in een eenigzius nieuw, niet
minder bevallig gewaad; en voor vele Lezeressen zal alles wel nieuw zijn, en daarom
haar dan ook niet minder behagen. Het eerste verhaal in het IIde Deel herinnerden
wij ons aanstonds gelezen te hebben, zoo wij ons niet bedriegen, in de Adele en
Theödoor van Mevr. DE GENLIS; en zoo wij het ons wel herinneren, dan heeft dat
toch juist niet gewonnen bij het nieuwe gewaad. Intusschen, zoo als wij reeds zeiden,
dit Werk geeft leerzaam en aangenaam onderhoud; meerendeels herleest men het
een en ander nog eens met genoegen, in een anders verloren oogenblik; voor
genoegzame afwisseling en verscheidenheid is al mede gezorgd, en alzoo voor
iederen smaak, die maar binnen de palen blijft van het zedelijke en welvoegelijke;
zoo dat wij dan ook deze beide Deelen onze Dames met eenig vertrouwen durven
aanprijzen. Waar wij het Werk openslaan, vinden wij ons uitgelokt tot het geven van
eene aangename proeve; dan, het tijdstip, waarin wij dit ter nederschrijven, bepaalt
onze keuze; ziet hier dan het hoofdzakelijke uit het opstel, NIEUWJAAR getiteld.
Wees welkom, Nieuw-Jaar! welkom met uwe verwachtingen en genoegens, met
alle smarten, die gij voor mij in uwen schoot draagt! Wees welkom! Ik ken u wel; gij
zijt gelijk uwe broeders. Zij gaven mij met zulke vriendelijke gelukwenschende
gebaren duizend nieuwe verwachtingen; zij lieten mij duizend vervulde wenschen
vermoeden; zij schenen mij zoo vlijtig tot den bouw mijner kleine luchtkasteelen te
willen helpen, en - als zij vertrokken dan hadden zij mijne verwachtingen vernietigd,
mijne wenschen niet vervuld, en mijne luchtkasteelen waren, gelijk zij bij hunne
komst waren - lucht; zij verwezen mij naar hunnen komenden broeder, en die was
gelijk zij. En waarom zoudt gij zoo niet zijn? Wat zijn wij toch kinderen, en verlangen
van u onmogelijkheden!
Zoo wees mij dan welkom met uw bedriegelijk voorhoofd, Nieuw-Jaar! Misleid
mij, zoo gij kunt en durft, gedurig met eene nieuwe verwachting, gelijk eene te
teedere moeder haar kind met de hoop eener onmogelijkheid van dag tot dag
vervrolijkt, en zijne kleine moeijelijkheid met een sprookje wegvertelt, tot dat hij het
vergeet, - en moet uw hand droevige wolken over mijn hoofd brengen, zoo verguld
ten minsten haren rand, opdat ik mij over de spoedig doorbrekende zon verheugen
kan.
Wat gij mij ook aanbrengt, breng het mij van lieverlede, en laat ons vrienden zijn!
Ik zal u niet verwenschen, hoe ruw
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ook uw blik, hoe zwaar ook uw gang voor mij mag zijn; ik zal alle kleine bloemen,
welke gij mij biedt, aannemen, dezelve verzamelen, in een tuiltje te zamen binden,
al zijn het dan ook maar weinige en gemeene bloemen, en mij met dezelve
verkwikken, en zeggen: het was toch een goed Jaar! En zoo gij ook in het geheel
geene bloemen der vrengde voor mij mogt hebben, dan zal ik nog eenmaal de
halfverwelkte bloemen uwer voorbijgegane broeders vergaderen, mij daarmede
kransen, tot dat gij voorbij zijt, en daarna zeggen: het was toch een goed Jaar! het
liet mij de bloemen zijner broeders behouden. Zoo wees mij dan welkom, Nieuw-Jaar!
hoe gij ook zijn moogt.
Welk een zonderling ding is de Tijd der menschen! Hij draait zijn rad onophoudelijk
over de aarde, en bij iederen omdraai heeft de aarde, met alles wat er op is, eene
nieuwe gedaante gekregen. Het menschelijke hart is aan dezelfde veranderingen
onderworpen, als de jaargetijden.
Een Jaar! en een Volk heeft zijne staatsinrigting, en met dezelve zijne zeden en
alles veranderd. De reiziger vertrouwt zijne ooren, zijne oogen niet. - Een Jaar!
welke veranderingen bij enkele menschen!
Voor een Jaar lag op deze sponde een stervende; een hoop kinderen stonden
om de legerstede, en bevochtigden dezelve met hunne tranen, en thans - staan om
hetzelfde bed een hoop jongelingen en meisjes, en lagchen en schateren; en midden
onder hen staat eene jonge maagd met schaamroode wangen: het is een bruidsbed,
- en nog een Jaar! en het is wederom een sterfbed geworden. Een Jaar! en alles
verandert: waar de vreugde luid juichte, daar jammert thans de ellende. Ellende en
vreugde hebben slechts van plaatsen gewisseld; zij bezoeken beurtelings elken
dag. De Nieuw-jaarsdag behoorde ons tot wijsgeeren te maken, die weinig wenschen,
en hij maakt ons tot kinderen; wij laten zelfs millioenen wenschen drukken!
Dertig millioenen menschen sterven in een Jaar; welk eene menigte veranderingen
moeten deze sterfgevallen onder de menschen veroorzaken! Meer dan dertig
millioenen menschen worden in een Jaar geboren; welke veranderingen zullen
dezen voortbrengen? Welke menigte van verwachtingen, wenschen, welke vreugde,
welk lijden, welke angst, welke ontelbare menigte van plannen worden met genen
in den grond ter neder gelegd, en met dezen op de aarde geboren!
De hevige liefde sterft door een bevallig lagchen; de reinste vriendschap herschept
zich door eene spotternij in onverschilligheid; een onbeduidend toeval breekt het
koelbloedigst voornemen; de deugd zelve, hoe goddelijk zij is, bezwijkt vooreenen
blik, voor een woord, in eene zwakke minuut. Een Jaar is een reuzentijd voor de
bouwvalligheid van alle menschelijke voornemens.
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Zeldzaam ding, dat Mensch heet, hoe kunt gij u verhengen, hoe u bedroeven, daar
eene minuut uwe smart eindigt, en uwe vreugde verstoort! Hoe moogt gij hopen en
wenschen, daar de vervulde hoop, de verkregene wensch juist datgene is, wat u
wensch en hoop onverschillig maken? De ve wachtingen uwer kindschheid zijn
verdwenen; de liefde van den iongeling is vergloeid; de trotsche eergierige ontwerpen
van de man belacht de grijsaard; en de grijsaard verzamelt goud, en ziet het graf
niet, dat de Dood zoo haastig voor zij voeten graaft!
En zullen wij klagen, dat wij zoo zijn? dat ons de Natuur met zichzelve in deze
raadselachtige tegenstrisdigheid stelde? Neen, welkom zij ons de Tijd met zijne
duizendvoudig misleidende verwachtingen; wij zien zijne bonte verwachtingen, en
vergeten hem daardoor zelven. Het zien van zijnen doodenden arm zoude ons
verschrikt, zoude ons ellendig gemaakt hebben. Hij besuikerde, gelijk eene
beminnende moeder, den rand van den beker, waarin hij den bitteren drank mengde;
hij omwond de keten, die wij dragen zouden, met liefelijke bloemen.
En toch weder zeldzame Mensch, dien ieder Jaar zijns Levens te lang, en wien
het Leven zelf, dat toch uit Jaren bestaat, tekort is! Het Jaar heeft geene vleugels
genoeg, als het tot u komt; en gij klaagt over zijne snelheid, als het voorbij is. Kondet
gij slechts matig in het genot zijn; maar gij moet den tijd tusschen genot en genot
dooden: de verwachtingen zijn u niets, en toch moesten zij u alles zijn; gij speelt,
gij loopt, gij arbeidt, gij kwelt u, om den last der driehonderd en vijf-en-zestig dagen
van het Jaar van uwen rug af te schudden: en is de laatste dag daar, dan klaagt gij.
Gij zijt den verkwister gelijk, die met het laatste oortje een gierigaard werd, en liever
van honger sterven, dan het uitgeven wilde!
Het Leven is zoo kort, en een derde deel verkwist gij met de dwaasheden van
dat ding, hetwelk gij levenswijze, mode noemt; het tweede derde deel met niets te
doen, en het laatste met slapen, wenschen en lasteren: wat blijft u overig, om te
leven? - Zoudt gij meer leven, indien gij duizend jaren oud wierdt? ik twijsel er aan!
en moet de Natuur zoo velen duizenden het leven ontzeggen, omdat gij meent, na
honderd jaren wijzer geworden te zijn, en leven te weten? Gij kunt niet blijven; gij
moet voor volgende Geslachten plaats maken, als gij niet meer bekwaam zijt, aan
de werkzaamheid der Natuur, leven voort te brengen, deel te nemen. Welk eene
Wereld moest het zijn, die duizendjarige menschen met hunne nakomelingen van
duizend jaren bevatten konde! De Natuur kan niet allen verwaarloozen, om alleen
uwe dwaze wenschen te bevredigen.
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Thans is het 1808. Hoe dikwijls zal dit getal geschreven worden! Onbeduidend getal,
millioenen malen geschreven, millioenen malen overgezien! - Beduidend getal! van
dit Jaar af zal de ellende van zoo vele duizenden gerekend worden. - 1808, bij een
doodsvonnis, bij een pardon geschreven; deszelfs trekken zijn vlammen! - Doodsjaar
van dertig millioenen; Geboortejaar van even zoo velen! En hoe heilig zou dit getal
zoo velen duizenden zijn, als het bij het Vredesverdrag der krijgvoerende Magten
van Europa geschreven wierd!

Sofia van Norman, door Amalia Berg. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Amsterdam, bij J. ten Brink, Gerritsz. 1807. In gr. 8vo. 287 Bl.
Van dit onderhoudend, welgeschreven Verhaal kunnen wij weinig meer zeggen dan
het korte Voorberigt. Een zoogenaamd bekeerd ligtmis is geen goed echtgenoot.
Dit schijnt de voorname les te zijn, die men met deze Roman wil inscherpen; het
boek leert hier en daar nog menige andere waarheid; en de zachtheid van gevoel
en de fijne teekening van vrouwelijke deugd kenmerkt sprekende het opstel van
eene Vrouw, al gas ook de titel daarvan geen berigt: en vooral stemmen wij toe, dat
de fabel schijnbaar kunsteloos en evenwel de uitvinding bij uitnemendheid kunstig
is. Boven zeer vele andere komt dit werkje alzoo zeer voordeelig uit; bij de lezing
verveelt men zich geen oogenblik, en herhaalt die na eenigen tijd nog wel eens met
genoegen. Niets is er, dat blozen doet, en nu en dan ontmoet men eene verstandige
les. Wat zal men bij dit soort van geschriften veel meer nog wenschen! - SOFIA
NORMAN schijnt in den beginne de dochter van achtingswaardige lieden uit den
middenstand; zij had voor dien stand eene te groote opvoeding; de vader misprees
dit, tot dat de moeder lang daarna hare goede redenen daarvoor ontdekte. Intusschen
had dit den grond gelegd tot SOFIA's ongeluk. Zij was namelijk het kind van onbekende
aanzienlijken, door de pleegmoeder, bij het verlies van haar eigen nog zeer jonge
kind, in afwezigheid van haar echtgenoot, op sterken aandrang, tot kind aangenomen,
en werd als eene eigene dochter hartelijk bemind. Lieden van rang intusschen
hielden haar in 't oog, en dit was de reden dat de vermeende moeder het plan van
haren echtgenoot, om haar aan zijnen aangenomen edelen zoon uit te huwen, niet
in de hand werkte. SOFIA, van hare geboorte onderrigt, ofschoon omtrent hare ware
ouders nog in 't onzekere, geeft hare hand, helaas! aan eenen geslepenen
huichelaar, die 't niet om haren persoon, maar om hare betrekkingen en midde-
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len te doen is, en voorzeker onder de laaghartigste wezens behoort. Gaarne had
hij zijne waardlge echtgenoote tot de maitres van den Vorst verlaagd gezien. Haar
gedrag jegens den waarlijk edelen Vorst, voor en na haar huwelijk, is uitmuntend;
en hoe ingewikkeld de geschiedenis ook zij, hoe akelig hare vooruitzigten, alles
wordt opgelost; spoedig ontslaat de dood haar van haren onwaardigen man; zij
vindt hare moeder in haar, die met den vader van dien onwaardigen naderhand
gehuwd was; wordt bijna met deze te gelijk weduwe; vindt haren eigenen vader,
wiens geluk dan nu volkomen wordt door de hereeniging met de eerste beminde
zijner jeugd; terwijl zij haren edelmoedigen minnaar en vriend, voor wien haar
pleegvader haar bestemd had, nu, met opossering van een huwelijk met den Vorst,
met hare hand beloont, en de gelukkigste dagen mag vooruitzien. - Zoo schikt zich
alles in eene Roman spoedig en gemakkelijk!

Zedekundige Prentebijbel van K.F. Lossius, Schrijver van Gumal
en Lina. Uit het Hoogduitsch vertaald. Met Platen. Isten Deels 2de
Stukje. Te Amsterdam, bij W. van Vliet en J. van der Heij. 1806. In
gr. 8vo. 138 Bl.
Deze tweede Afdeeling van dit nuttig en aangenaam Werkje voor ieder Christelijk
huisgezin bepaalt zich nog enkel tot de gewijde geschiedenis, en loopt van den
Zondvloed tot op Mozes tijd. De Platen vertoonen: Noachs offer en dankzegging
voor zijne redding. - Abraham op het punt om zijnen Zoon te offeren. - De verzoening
van Ezau en Jacob. - En Joseph zoo als hij zich aan zijne Broeders ontdekt.
Intusschen erlangt de jeugd over het geheel der gebeurtenissen in dit tijdvak een
algemeen overzigt. Nadat men gekomen was tot de verstrooijing van het menschdom,
na het mislukken van den torenbouw te Babel, vervolgt LOSSIUS dus: ‘Van bier af
gaat de algemeene geschiedenis des menschelijken geslachts tot de bijzondere
Volks- en Staatsgeschiedenis over; want nu vormden zich verscheidene Rijken en
Staten, van grootere en kleinere uitgestrektheid, wier geschiedenis, veranderingen
en lotgevallen gij, mijne jonge Lezers! in de zoogenaamde Wereld- of
Staatsgeschiedenis aangeteekend vindt. Hier, in het vervolg dezer verhalen, zullen
wij den mensch zelven in het oog houden, en zorgvuldig de voortgangen opmerken,
die hij in zijne zedelijke beschaving heeft gemaakt, en welken invloed de uiterlijke
omstandigheden, waaronder hij leefde, de regeringsvorm, de openbare wetten,
gebruiken en zeden, de tijdsomstandigheden en dergelijken op zijn zedelijk gedrag
gehad hebben. Met dit oogmerk zullen wij hier eenigen der merkwaardigste personen,
die zich in de geschie-
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denis van alle tijden en volken, door hun zedelijk gedrag, hebben doen uitmunten,
uitkiezen, en u ter navolging voorstellen.’ - Naar ons inzien moet ieder Vader des
huisgezins, bij het doorbladeren van dit Werkje, immers tot nog toe, volkomene
voldoening vinden; hij ziet het gaarne in handen zijner Kinderen, en het geeft
aanleiding tot menig onderhoudend en leerzaam gesprek, en ook tot uitvoeriger
onderrigtingen, waarvoor deze fraai bewerkte Prentebijbel de aandacht opwekken,
en waaraan hij tevens de echte zedelijke wending geven zal.

Moeder anna en hare Kindertjes; een Schoolboekje. Door M. van
Heyningen Bosch. In II Stukjes. Te Groningen, bij J. Oomkens.
1806 en 1807. In 12mo. 92 en 88 Bl.
Een Vervolg op Vader JAKOB en zijne Kindertjes, van den zelfden werkzaamen en
kinderlievenden VAN HEYNINGEN BOSCH, en in den zelfden geest geschreeven. En
gelijk het daar even genoemde boekje door veelen van onze Vaderlandsche Jeugd
met graagte is geleezen, twijfelen wij niet, of het thans asgegeeven werkje zal
dezelfde nutte uitwerking hebben. Wij beveelen het als zodanig aan alle Ouders en
Onderwijzers, die hunne Kinderen en Kweekelingen tot eene aangenaame en nutte
lekture wenschen op te leiden.

De Nieuwe Moeder de Gans, of aangenaame Vertellingen voor
Kinderen. Opgesteld uit mondelijke Verhaalen. Met Plaaten. De
Vierde Druk. Te Amsteldam, bij G. Roos. 1807. In 8vo. 151 Bl.
Zoo als de ouden zongen, piepen de jongen! Dit Spreekwoord is omtrent deze
Dochter van Moeder de Gans waarachtig; de appel viel hier niet ver van den boom.
Meer zou het ons spijten, indien dit bij het gros onzer Natie ten aanzien van de
Opvoeding waarachtig was. Dit boekje beleeft reeds den 4den Druk, naar den titel.
Dat het der jeugd bevalt, is niet vreemd. Maar bij onzen tegenwoordigen voorraad!
- Ouders en Opvoeders moesten wijzer zijn.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Verhandeling over de waardij des menschelijken levens;
Voorgelezen in de Maatschappij Felix Meritis, 7 Januarij 1807,
door R. Koopmans, Leeraar der Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente te Amsterdam.
Niets op aarde, hoe duurzaam, is bestand tegen de verwoesting van den tijd. Geene
schatten, aanzien, magt, roem, kracht van gezondheid, of sterkte des ligchaams,
kunnen ons beveiligen tegen het vergankelijke, waaraan al het ondermaansche is
onderworpen.
Deze gedachten worden, bij het eindigen van het vervlogen jaar, als van zelfs
verlevendigd, en verbinden zich met de overweging, niet alleen van het wisselvallige,
't welk onafscheidelijk met ons leven is vereenigd, maar ook van het verdrietige, 't
welk, door eigen dwaasheden, of door de verkeerdheid van anderen, aan hetzelve
wordt toegevoegd. Bij de voortzetting dezer gepeinzen, kan het niet wel uitblijven,
of 'er moet, in den eersten opslag, zekere zwaarmoedigheid geboren worden,
waardoor het leven zich vertoont als eene zaak van weinig waardij, als eene bron
van tallooze ongeneugten. Het is ook niet onbekend, dat, op gelijken grond, 's
menschen leven zeer on-
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gunstig is afgeschetst in de gedenkstukken der Oostersche Dichtkunde; dat Dichters
van lateren tijd dit zelfde spoor gevolgd zijn; en dat ook sommigen van de beroemdste
Wijsgeeren der Oudheid het leven voorstelden als een geschenk, den mensch tegen
wil en dank opgedrongen; dat anderen het verblijf in de woningen der wisselvalligheid
afschetsten als eene straf, en velen den dood rekenden onder de begeerlijkste
weldaden, waardoor de Goden hunne gunstelingen uit dit leven, als uit den akeligsten
kerker, verlosten. ‘Juno's Priesteresse van Argos voor hare Zonen Biton en Cleobis
eene vergelding hunner moederliefde van die Godinne gesmeekt hebbende, heeft
zij dezelve, naar het verhaal van HERODOTUS, bij de terugkomst ten haren huize,
(*)
levenloos gevonden .’ Trophonius en Agamedes hadden den Tempel van Apollo,
te Delphos, op het prachtigst voltooid; zij baden deze Godheid, vergolden te mogen
worden met een geschenk, 't welk de uitnemendste weldaad voor den mensch
bevatte, - en 't was de dood, dien zij ter belooning ontvingen. ‘Hierdoor,’ zegt CICERO,
‘wilde Apollo aanduiden, dat 'er geen grooter gunst kon bewezen worden, dan den
sterveling te verlossen van de doorgestane rampen des levens, en hem te ontrukken
(†)
aan toekomstige onheilen .’ Door soortgelijke beschouwing van 's menschen leven,
was oudtijds onder de Thraciërs, en ook onder latere onbeschaafde Volken, het
gebruik ingevoerd van rouwbetoon bij de geboorte, en van vreugdebedrijf bij het
sterven. De voorbeelden der zulken, die zich met zelfmoord bezoedelden, worden
insgelijks door CICERO en anderen verklaard uit de verachting van een leven, aan
(‡)
alle kanten omringd met rampspoed en ellende .
Het is voorzeker eene onloochenbare waarheid, dat ons leven zoo wisselvallig
als kort is, en dat aan hetzelve vele moeijelijkheden verbonden zijn. Maar zoudt gij
echter het botvieren aan gemelijke zwaarmoedigheid, op dien grond, wettigen?
Zoudt gij het betamelijk rekenen, het leven, uit hoofde van deszelfs kortheid, te
verachten; of hetzelve, om deszelfs lasten, ondragelijk te noemen? Liever zult gij
mijne poging goed-

(*)
(†)
(‡)

CIC. de Consol.
CIC. l.c.
CIC. l.c.
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keuren ter handhaving van de waardij des levens, in weerwil van deszelfs
kortstondigheid, en ter opwekking van blijmoedige erkentenis, door te herinneren
aan 't aangename en vertroostende, 't welk tegen de ongeneugten des levens
overstaat, en ons opbeuren moet, zoo wel bij de ondervinding van de
wederwaardigheden, aan hetzelve natuurlijk verbonden, als van de onheilen, door
de dwaasheden der stervelingen zelve berokkend.
Rusteloos is de opvolging van de jaarkringen, die bijkans zoo ras gesloten als
geopend schijnen. De tijd spoedt heen met eene vaart, die ons aan het einde van
elk levensjaar telkens doet verwonderd staan over den snellen voortgang. Eer wij
het kunnen gelooven, heeft ons kroost den staat der kindsheid verlaten, en met dien
der jongelingschap verwisseld. Na het bereiken van den mannelijken leeftijd, klimmen
wij zelve ongevoelig op, en naderen den ouderdom, die, om met den Dichter POOT
te spreken, ‘zachtkens op wollen schoenen komt aansluipen.’ Zij, wien het te beurt
valt onder de onden van dagen te behooren, getuigen eenparig, dat het doorgeleefd
tijdvak, bij herinnering, zich verbazend kort vertoont, dat het, als 't ware, inkrimpt,
naarmate de leeftijd zich uitbreidt, en dat de laatste jaren nog de kortsten van allen
schijnen. Doch weinigen komen in de gelegenheid, hiervan bij bevinding te spreken.
Een zeer aanmerkelijk gedeelte des menschdoms wordt in de vroegste kindsheid
afgesneden. Hun leven kan vergeleken worden bij eene schaduw, die snellijk henen
vliegt, of bij eene bloem, die verwelkt eer hare bladeren zich ontwikkelen. Anderen
worden eene prooi des grafs in de bloeijende jeugd, en stellen de aangenaamste
verwachtingen te leur, even als een jonge boom, wiens bloesem veel belooft, doch
die verdort eer hij vrucht gezet of gedragen heeft. Anderen worden van dit aardsch
tooneel opgeroepen, wanneer zij, de mannelijke jaren bereikt hebbende, gereed
staan eene belangrijke rol op hetzelve aan te vangen, of zich in betrekkingen
geplaatst zien, en aan beroepsbezigheden zich hebben gewijd, waarvan zij veel
genoegen, nut en voordeel, met reden zich beloofden; de schoonste ontwerpen
worden dikwerf eensklaps verijdeld, en, het gevaarlijkst tijdperk, met opzigt tot den
invloed
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der driften en verleiding, ontworsteld, zouden zij voortaan hunne dagen meer als
een zachtvlietende stroom hebben zien voortrollen, had niet de dood op het
onvoorzienst een einde gemaakt aan de werkzaamheid ter bevestiging en uitbreiding
van welvaart en genoegen.
Weinigen, inderdaad, in vergelijking der menigte, die vroeger deze woningen der
onbestendigheid verlaat, bereiken eenen hoogen ouderdom.
Groot verschil is 'er, daarenboven, tusschen het dierlijk en redelijk leven van den
mensch. Ziet men alleen op den tijd, waarin hij gezegd kan worden niet slechts te
ademen, maar eigenlijk te leven als een redelijk schepsel; - trekt men af, zoo wel
de jaren der eerste kindsheid, waarin de redelijke vermogens nog niet zijn ontwikkeld,
als die der suffende grijsheid, waarin dezelve verstompt zijn; - trekt men daarenboven
af de uren des slaaps, en die dagen, welke de mensch in ziekte, verdriet of
overmeesterende droesheid doorbrengt: - dan gewis wordt de som dier jaren nog
geringer, gedurende welke hij met eene aangename bewustheid het regt genot des
levens mag smaken.
Om nu de waardij des levens, in weerwil van deszelfs kortstondigheid, te
handhaven, zou het genoeg zijn mij te beroepen op die gehechtheid aan hetzelve,
welke, niettegenstaande deszelfs korten duur, bijna alle menschen betoonen. Het
getal der zulken, die omtrent het leven wezenlijk onverschillig zijn, is, in vergelijking
der overigen, zoo gering, dat het niet in aanmerking komt. Maar dewijl men deze
algemeen heerschende zucht voor het leven zou kunnen toeschrijven aan de inrigting
van 's menschen natuur, in zoo verre hij dezelve met de dieren gemeen heeft, zal
ik meer de aandacht vestigen op gronden, waarop de overtuiging van de waardij
des levens vaster kan gebouwd worden.
Ten dien einde moeten wij 's menschen leven beschouwen als een onverpligt
geschenk van God. Dat wij hetzelve den Oorsprong van alles verschuldigd zijn,
hieraan zal, hoop ik, niemand uwer twijfelen. Met verwerping van de ongerijmde
leer der Fabelkunde, volgens welke de menschen oorspronkelijk van zelfs uit de
aarde zouden zijn voortgesproten, zullen wij tevens, vertrouw ik, met den Wijsgeer
SOCRATES erken-
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nen, ‘dat wij niet bij toeval en zonder weldadige bedoeling het leven ontvingen.’
Daarenboven durve ik veronderstellen, dat niemand uwer in het ongerijmd begrip
zal staan, dat ouders hunnen kinderen het leven, in eenen eigenlijken zin, schenken;
of dat de elkander opvolgende geslachten, door middel der voortteling, het bestaan
en leven verkrijgen in gevolge van de werking der natuurwetten, zonder voor die
werking grond te zoeken in den wil des Almagtigen. Neen, 's menschen leven is,
gelijk al het geschapene, het uitwerksel van den wil des Oneindigen, die spreekt,
en het is 'er!
Aan dit scheppend vermogen had niet alleen de eerste stamvader van 't
menschelijk geslacht, maar heeft ook elk onzer, hoofd voor hoofd, den adem des
levens te danken. Wie nu der stervelingen had regt van eischen, dat hij in bestaan
geroepen, - wie der menschen, dat hij in den rang der redelijke wezens geplaatst
werd? Het leven is dus eene onverpligte weldaad. Dit geschenk kan de Opperheer
geven en nemen naar welgevallen. Hoe dwaas de trotsche sterveling zich verheffe,
hij is elk oogenblik en geheel van God afhankelijk. Geenen enkelden polsslag kan
hij doen voortduren, vertragen of versnellen; en is het de wil der Almagt, dat hij tot
het stof wederkeere, niets in het heelal bezit tegen dien wil het geringst vermogen.
- Beschouwt dus elken dag uwes levens als een gunstrijk toevoegsel tot die
zegeningen, welker getal is als het zand aan den oever der zee; waardeert en
gebruikt denzelven als zoodanig, - en aan het einde uwer dagen, schoon dezelve
dan kort en onzeker waren, zult gij kunnen gezegd worden langer op eene redelijke
wijze geleefd te hebben, dan gemeenlijk door de menschen geschiedt, omdat zij
het leven te weinig als eene weldaad hoogschatten.
's Menschen leven, schoon kortstondig, kan daarenboven aangemerkt worden
als de grondslag van allen genot. Het geeft den mensch, benevens alle levende
schepselen, voortreffelijkheid boven de overige levenlooze gewrochten des
Allerhoogsten, en heeft, uit dit oogpunt beschouwd, ongemeene waardij. Eene
bloem, hoe fraai voor het oog, hoe liefelijk van geur, hoe heerlijk in gedaante en
luister, heeft zelve daarvan geene bewustheid, geen genot. Het geringst schijnend
diertje, 't welk daarin verborgen is, daarin zijn voedsel zoekt, en zijn verblijf vindt
aangewezen, is voortreffelijker
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dan de bloem, uit hoofde van het levensbeginsel, waarvan hetzelve bewustheid
draagt, waardoor het genot heeft van zijn bestaan, en van de aangenaamheden,
welke de zintuigen, en de vervulling der ligchamelijke behoeften, bezorgen.
Maar de waardij van 's menschen leven, hoe onbestendig het zij, rijst hooger, zoo
dra wij bedenken, dat wij, zonder hetzelve, zouden verstoken zijn van die veel edeler
genoegens, welke wij, als gevoelige en tevens redelijke schepselen, boven de
dieren, mogen smaken. Het genot van den schat der gezondheid; de geneugten,
welke, onder haren invloed, het veelvuldig gebruik der zintuigen oplevert; het
vermaak, 't welk de beschouwing der natuur, door den rijkdom harer voortbrengselen
in de verschillende jaargetijden, verschaft; het genoegen, 't welk de beoefening van
wetenschap en kunst aanbrengt, in zoo verre dezelve dienstbaar gemaakt worden
aan de verheffing van 's menschen geest en de veredeling van zijn hart; de
aangenaamheden der gezelligheid; het opbeurende des huisselijken vredes; het
vervrolijkende eener pligtmatige waarneming der beroepsbezigheden; de vatbaarheid
voor de zuivere genoegens van den redelijken Godsdienst, voor vordering in zedelijke
volkomenheid, en voor 't genot van steeds toenemende gelukzaligheden: dit alles
maakt het leven van den mensch, in 't algemeen beschouwd, hoogst belangrijk, en,
hoe kort, hier beneden echter tot eene weldaad van onuitsprekelijke waardije.
Dan ik voorzie dat men nu het volgende zal aanmerken: ‘ware het leven slechts
kort en onzeker, men zou, naar deszelfs duurzaamheid, hier op aarde aan hetzelve
meerdere of mindere waardij kunnen toekennen. Doch de dagen des menschen
zijn meestal dagen van onrust. Onvolkomenheid en kwelling vergezellen hem van
de wieg tot aan het graf. Weenen is de eerste taal zijner kindsheid. Veel zwakker
dan het dier in dien staat, wordt hij terstond omringd door een heirleger van kwalen.
Het kind groeit op, blootgesteld aan tallooze gevaren en toevallen. Door zinnelijke
aandoeningen geheel beheerscht, vindt het elk oogenblik bronnen van ongeneugte
in duizenderlei teleurstellingen en onbevredigde begeerten. Met verdriet onderwerpt
zich de dartele knaap aan de tucht van ouders en meesters. Van dezen ontslagen,
wordt de jongeling aan zichzelven overgela-
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ten; doch nu vermeesterd door het geweld van opbruischende driften, bezuurt hij
op eene verschrikkelijke wijze de jeugdige uitsporigheden. Hoop en vrees, blijdschap
en droefheid, eerzucht, toorn en naijver, martelen hem beurtelings. Niet zelden wordt
hij het slagtoffer van den sterksten aller hartstogten. Met den mannelijken ouderdom
groeijen de zorgen. Nieuwe verbindtenissen en betrekkingen - nieuwe bezwaren.
Nu is hij onvermogend de nijpende armoede uit zijn huis te weren, dan ontbreekt
het hem aan kracht om verval in zijne zaken te voorkomen. Nu ontwaart hij het
moeijelijke van de opvoeding zijner kinderen, dan het gewigt van een betamelijk
bestuur der huishouding. Nu ondervindt hij het lastige van opkroppende bezigheden,
dan het verdrietige van den tegenstand aan geliefkoosde neigingen. Hier berooft
men hem van zijnen tijd, daar van zijne bezittingen. Hier ziet hij zijne welmeenende
pogingen verijdeld, daar zijne werkzaamheid ten algemeenen beste tegengewerkt.
Hier vindt hij zijnen goeden naam gelasterd, daar zijnen ijver met ondank beloond.
Gevoelt hij zich gezond en opgeruimd onder de vervulling van zijn beroep;
onvoorziens stellen ziekten of kwalen hem buiten staat, hetzelve met lust en
getrouwheid te vervullen. Smaakt hij voor korten tijd het zoet des huisselijken vredes;
waant hij zich ten toppunte van geluk gestegen; treurige toevallen, die zijne rust
verstoren, zijn zaligst genoegen verbitteren, werpen hem van die hoogte ter neder,
terwijl het lijden van geliefde bloedverwanten zijn hart door pijnigenden angst foltert,
of het verlies van 't geen voor hem op aarde het dierbaarste was hem in den diepsten
rouw dompelt. En zoo klimmen zijne jaren, onder eene aaneenschakeling van
kommer en rampspoed; zoo kruipen zij traaglijk voort, wanneer de uren der smarte
hem dagen, de weken van onrust hem jaren schijnen, tot dat de gebreken des
ouderdoms zijn verdriet vermeerderen. Als het morgen is, reikhalst hij reeds naar
den avond. Zijne zintuigen weigeren hem de gewone diensten; zijne leden
verstrammen; bevende waggelt hij voort op den rand des grafs, leeft zichzelven en
anderen tot last, en wenscht nu niets vuriger, dan af te treden van het tooneel,
waarop hij zoo veel onrust en lotwissel, zoo veel verdriet en wederwaardigheden,
moest ondervinden.’
Wie zal, mag men vragen, bij de overweging van
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alle deze ellenden, aan 's menschen leven natuurlijk verbonden, deszelfs waardij
handhaven? Wij zullen het, in het tweede deel dezer Verhandeling, beproeven.
Wanneer wij de uren tellen, waarin wij het onaangename ondervinden, en de
dagen vergeten, die wij met genoegen doorbrengen, dan kan het niet anders, of de
som van het zoogenaamd Natuurlijk Kwaad overtreft in onze schatting de geneugten
des levens. Maar bij zulk eene berekening van deszelfs waardij gedragen wij ons
ondankbaar en partijdig. Wij behooren immers het goede, waaraan wij veel ligter
gewoon worden dan aan het verdrietige, niet uit het oog te verliezen. Zoo wij hetzelve
met het onaangename in het algemeen vergelijken, waarlijk 't kan niet uitblijven, of
wij zullen genoopt worden, aan eene zwaarmoedigheid palen te stellen, welke ons
verleidt om het leven uit het ongunstigst oogpunt te bezigtigen. In de beoordeeling
van de waardij des menschelijken levens, moeten wij niet alleen staan blijven bij
tafereelen, die, schoon naar waarheid, echter ontleend zijn van voorbeelden, die
eene uitzondering op den algemeenen regel maken. Zoo min wij de aandacht moeten
vestigen op enkelden, die eene lengte van jaren in gezondheid, overvloed en
ongestoord genoegen doorbrengen, even weinig moet ons thans alleen voor den
geest zweven het verschrikkelijk lot der mishandelde negerslaven; - ook moeten wij
nu niet binnentreden de woningen der uiterste armoede; noch ons, met den
menschlievenden HOWARD, begeven in akelige kerkers, in gast- of pesthuizen, of in
de verblijven der krankzinnigen. Hoe gepast dit was voor het doel van dien
zonderlingen en edelen man, ter bereiking van ons oogmerk zou dit onvoegzaam
zijn. Het betaamt ons, 's menschen leven te beschouwen zoo als het zich doorgaans
vertoont, en een mengsel van lief en leed mag genoemd worden. Dit in het oog
houdende, zullen wij misschien in staat zijn, tegen het boven aangevoerde
onaangename en smartelijke, zooveel 't geen hetzelve opweegt, ja overtreft, van
de goede zijde over te stellen, dat wij ons gedrongen gevoelen den Zwaarmoedigen
te verlaten, en de partij van den Blijgeestigen te kiezen.
De Mensch, wij erkennen het, treedt in eenen al-
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lezins zwakken staat deze wereld in; maar de ouderlijke zorge vergoedt het gebrek
aan eigen krachten. Het Dier is veel spoediger tot den staat van deszelfs volkomene
ontwikkeling; maar de teederheid voor een kind, hoe veel duurzamer is dezelve bij
de zorgvuldige moeder, die zich alles getroost, en haar vernuft schier uitput, om,
door aanhoudende en trouwhartige oppassing, al het smartelijke van haren lieveling
af te wenden! Gevoelt het ouderlijk hart dikwerf een onuitsprekelijk mededoogen,
wanneer de pogingen vruchteloos zijn om het gejammer van 't lijdend kind te stillen;
ongelijk veelvuldiger zijn de gelegenheden, welke eene verrukkende deelneming
in de lieve lagchjes der onschuld en weltevredenheid opwekken. Groeit het kind op,
blootgesteld aan gevaren; de ouderlijke waakzaamheid bespiedt, als met honderd
oogen, deszelfs gangen, en het zorgelijke, hieraan verbouden, wordt duizendvoudig
beloond door kinderlijke aanvalligheden. Het verwarde en duistere in de begrippen,
het grillige en onmatige in de begeerten, en het onvoldane bij teleurstelling, baart
veelmalen gemelijkheid en verdriet bij het opgroeijend kind, 't welk nog niet weet,
wat voor hem nuttig is. Maar hoe spoedig is dit kind ook weder bevredigd, hoe weet
het zich te verlustigen in nietsbeduidende kleinigheden, en stoffe van geneugten te
vinden in verscheidenheid van afwisselende spelen. Te regt zong een onzer
(*)
uitnemendste Vaderlandsche Dichters :
ô Dierbaar perk van drie tot zeven jaren,
Als ieder voorwerp 't oog bekoort, het harte streelt,
Ach of zij zonder einde waren!
Als alles lagcht, als alles speelt.
Beminlijk kind! speel, nuttig u deez' dagen;
Want 's werelds grootheid schaft aan ons 't genoegen niet,
Dat u door uwen houten wagen
En door uw kaartenhuis geschiedt.
't Is waar, de Dichter laat hier op volgen:
Haast zal men u door strenge meesters leeren,
Wat taal Demosthenes verkondde in Pallas stad,
En Cicero voor 's werelds Heeren,
Toen Rome nog de kroon op had.

(*)

WILLEM VAN HAREN, het menschelijk leven.
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ô Moeilijk werk, benaauwd' en pijnlijke uren!
Ze is maar een schets, deez' roê, waarmeê men u kastijdt,
Der slagen, die ge eens zult verduren
Van 't stuursche lot in later tijd.

Dan, hoezeer somwijlen dit werk moeijelijk, deze uren wel eens benaauwd en pijnlijk
worden, hoe dikwijls is het leeren ook niets anders dan spelen, wanneer het slechts
op eene onderhoudende wijze is ingerigt; en de tucht, door behoorlijke ontspanning
vervangen, verhoogt het genot der kinderlijke vreugde, die nog geheel zorgeloos
gesmaakt wordt. - Tegen het gevaar, 't welk de jongeling loopt, om door de kracht
der hartstogten vermeesterd te worden, staat over het edele dier aandoeningen,
wanneer zij bij hem de zucht naar wetenschap ontsteken, en als zaden eener loffelijke
eerzucht, naar eisch ontwikkeld, hem de heerlijkste vruchten van zelfvoldoening
laten oogsten. - 't Is waar, voor de hoofden des huisgezins vermeerderen de zorgen;
maar de teedere betrekkingen, waarin zij staan, vermenigvuldigen ook
zielsgeneugten, welke de zorgen lenigen, en echtgenooten, door opregte liefde en
trouw verbonden, tegen dezelve, met vernuft, moed en sterkte wapenen. De taak
der opvoeding is gewigtig; maar wie beschrijft ook dat liefelijke en hartverrukkende,
't welk onder het verstandig volbrengen van dezelve gesmaakt wordt, wanneer een
veelbelovend kroost aan de goede pogingen naar wensch beantwoordt? De
beroepsbezigheden, zijn zij menigvuldig, de ondervinding leert, dat dezelve tegen
het verschrikkelijke der zelfverveling ons beveiligen, en den tijd op eene aangename
wijze doen voorbijsnellen. Zijn de beroepsbezigheden vermoeijende; het spreekwoord
zegt, dat het brood doorgaans het smakelijkst is, 't welk in 't zweet des aangezigts
verkregen wordt. Hoe verkwikkelijk is de slaap, na de vermoeijing des ligchaams;
en de rust, welke de ontspannen geest in den kring des gezins, of van heusche
vrienden, genieten mag, hoe aangenaam is dezelve, wanneer zij met de bewustheid
van welbesteden tijd verbonden is! - Zien wij voorts op ziekten en tegenspoeden,
wij erkennen; dat zij het zoet des levens verbitteren, maar loochenen, dat zij deszelfs
waardij benemen. Hier is het de veel langer duur der gezondheid, daar het
verblijdende
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des aardschen voorspoeds, 't welk tegen ziekten en rampen in de weegschale moet
gelegd worden. - Zijn het bekommeringen wegens dreigende gevaren, welke de
ziele folteren - het is de Hoop, welke hare diensten betoont, ter matiging eener
angstige vreeze; - of is de ziele als van droefheid versmolten wegens 't verlies van
het allerdierbaarste op aarde - dan verschijnt de hartelijke deelneming, welke haren
balsem aanbiedt ter verzachting van het leed; en met haar snelt de Godsdienst ter
hulpe, om de beste bronnen van vertroosting te ontsluiten, en, door een uitzigt in
de Eeuwigheid, licht te schenken, 't welk allengs de wolken van treurigheid verdrijft,
en kracht en kalmte hergeeft aan den geschokten geest.
Maar zou dan eindelijk de Ouderdom alleen zich vertoonen als geheel gekromd
onder den last van gebreken, welke ons beletten de waardij des menschelijken
levens te handhaven? Neen, dit wederspreken menigvuldige voorbeelden van
welvergenoegden, schoon ouden van dagen, die door hunne achtbaarheid eerbied
inboezemen, en door hunne blijmoedigheid de genoegens des gezelligen levens
vermeerderen. Zij gevoelen wel de ongemakken aan hunnen leeftijd eigen, maar,
opgeruimd van aard en dankbaar van hart, verheugen zij zich over het goede.
(*)
Navolgende het voorbeeld van Koning CYRUS, bij XENOPHON vermeld , betuigen zij,
als Kinderen, Jongelingen, Mannen en Grijsaards, genoten te hebben, en nog te
ondervinden, 't geen tot een vergenoegd leven, in die verschillende tijdperken,
gevorderd wordt. Zij, wien de grijsheid aldus tot eene sierlijke kroone verstrekt, leven
zoo min zichzelven als anderen tot last. Hun gezelschap wordt gezocht; uit hunnen
mond hoort men gaarne de lessen der wijsheid en ervarenis. Maar wat is ook
behagelijker, dan eenen dankbaren Grijsaard met getroffen harte te hooren verhalen
van alle de zegeningen, zoo wel in tegenheden als voorspoed, hem onder 't bestuur
der Voorzienigheid ten deel gevallen? Ik verbeeld mij zulk eenen Grijsaard; de tranen
van erkentenis vloeijen langs het eerwaardig gelaat, terwijl hij deze betuigingen
uitboezemt:

(*)

XENOPH. Cyropaed. VIII. 7.
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'k Zie mij ieder dag gezegend;
Ieder uur groeit mijn geluk:
Goed is 't kwaad, dat mij bejegent;
Zegen zelfs mijn felle druk.
In de barste en dorste streken
Ruischen somtijds heldre beken.
Wijkt de zon uit ons gezigt,
Ook de nacht heeft sterrelicht.
Wat al heldre blijde dagen
Vloeiden mij niet, ongestoord,
Niet beroerd door ramp of plagen,
Als een ruischend beekje voort!
Baarde d'avond somtijds zorgen,
Bij het rijzen van den morgen
Weken zij voor mijn gezigt
Als de nacht voor 't zonnelicht.
Alles moet Gods roem vermelden.
Zee en meir, en beek en vloed,
Bergen, dalen, bosschen, velden,
Zeegnen ons met overvloed.
Strekt elk uur niet van ons leven,
Om ons blijk op blijk te geven
Van Gods wijsheid, liefde en magt,
Nooit door ons naar eisch bedacht?
Veiligheid van goed en have,
't Heilig regt, der wetten kracht,
Elke goede en nutte gave
Voor het menschelijk geslacht,
Welstand, leering, maagschapsbanden,
Echtgeluk en huwlijkspanden,
Vriendschapstroost, die ramp verlicht,
Alles, God! zijn w' U verpligt.
Wat ontbreekt ons, stervelingen,
Dikwerf bij het heuglijkst lot?
't Regt gevoel der zegeningen,
Echte wijsheid in 't genot.
Daarom vloeijen, hier beneden,
Zoo veel' aardsche zaligheden,
Als een kabbelend getij,
(*)
Ongenoten ons voorbij .

(*)

Veertig Gezangen door J. LUBLINK den Jongen - Beschouwing der Goddelijke Weldeden.
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En deze gedachten brengen mij als van zelfs tot het laatste deel mijner Verhandeling,
waarin ik stil zoude staan bij de dwaasheden der menschen, waardoor zij niet alleen
zichzelven, maar ook anderen, van vele genoegens dezes levens berooven.
In de Schriften der Ouden, onder andere van CICERO en SENECA, die opzettelijk
(*)
zeer fraaije stukken over de Vertroosting geschreven hebben, vinden wij ook van
deze verkeerdheden der menschen gewaagd, als makende niet zelden den reeds
zwaren last des levens bijkans ondragelijk. Ook bemerken wij ten dezen opzigte
eene zonderlinge strijdigheid, in het gedrag der stervelingen, met de inrigting der
stoffelijke wereld, door de Opperste Wijsheid verordend. Want, gelijk de Tijd wel
onophoudelijk voortsnelt, doch met eene stille vaart; - gelijk de oogenblikken, jaren
en eeuwen elkander rusteloos vervangen, even als de golven; doch als de golven
eener zee, welke door eenparigen wind wordt voortgedreven: zoo geschiedt ook
de wenteling en beweging dier ontzaggelijke Gevaarten in het Heelal, welke ons,
in de verdeeling des tijds, tot maatstaf dienen. Immers, door de wenteling der Aarde
om haren as, verrijst elken uchtendstond de Zon met statelijke pracht aan de
Oosterkim; wij zien haar langzaam opklimmen naar het Zuiden, en, vandaar naar
het Westen nederdalende, haren dagboog volbrengen. De vordering der Aarde op
de jaarlijksche loopbaan, terwijl zij in eene schuinsche rigting om haren as wordt
voortgewenteld, doet Lente en Zomer, Herfst en Winter geregeld afwisselen. De
Maan weet ook hare gezette tijden. Bij de allengs verdwijnende avondschemering
aan eenen onbewolkten hemel, begint, van tijd tot tijd, eene menigte Sterren zigtbaar
te worden. Derzelver getal vermeerderende, schitteren zij met vuriger gloed, flonkeren
met onbeschrijfelijke majesteit aan het uitspansel, en schijnen, terwijl zij voor ons
open ondergaan, zachtkens en geregeld naar het Westen bewogen te worden.
‘Welk eene diepe stilte - mogen wij hier met eenen onbekenden Redenaar
uitboezemen - welk eene diepe stilte in het Heelal, te midden van de gedurige en
gelijktijdige werking van deze ont-

(*)

Schoon het stuk, de Consolatione, thans in de Werken van CICERO voorkomende, door
sommigen voor onecht gehouden wordt.
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zaggelijke machine! het is de kalmte van de afgezonderdste eenzaamheid. Geen
de minste verwarring! Al die menigte van gevaarten gaat met eenen digten drang
voort. God heeft dezelve verboden, ooit te rusten; Hij heeft haar bevolen, de rust
van den Mensch te eerbiedigen, zonder gedruisch boven zijn hoofd henen te glijden,
(*)
en niet dan een zacht licht te doen vallen op zijne door den slaap geslotene oogen.’
Dit stille, gelijkmatige en geregelde, 't welk den eenparigen voortgang des Tijds
en de beweging der tallooze Zonnestelsels kenmerkt, vervult den geest met diepen
eerbied voor de wijsheid des Albestuurders. Bij dit beschouwen verlustigt zich het
welgesteld gemoed in roerende en opbeurende gedachten. De geest houdt zich te
liever vast aan deze bespiegelingen, alzoo eene afdaling van dit verhevene tot
hetgeen onder de kinderen der menschen bespeurd wordt, meestal de tegengestelde
dwaasheid vertoont, en met dezelve onrust en wanorde.
En indedaad, een tooneel vol woeling, ongeregeldheid en verwarring, ontsluit
zich voor het oog, wanneer wij de Geschiedenissen raadplegen, en zelve in het
algemeen de bewegingen en werkzaamheden der stervelingen gadeslaan. Zij, wien
de dagen en jaren zoo snel ontschieten; zij, die slechts een zoo onzeker en kort
tijdsbestek hier vertoeven, vormen ontwerpen, en vermoeijen zich in 't volvoeren
van ondernemingen, zoo uitgebreid in omvang, even of zij verordend waren, hier
beneden een eeuwig verblijf te vestigen! Zijn het niet die bewoners dezer Aarde,
welke zich op het voorregt der redelijke vermogens beroemen; de eenigsten onder
de schepselen, welke de orde in de natuur, en den aanleg van alles tot geluk der
levenden, kunnen opmerken; zijn zij het niet, die de grootste wanordes en onheilen
aanrigten, en het onderling vreedzaam genot van bezittingen en vrijheid, van
veiligheid en leven verstoren? - Zoo veel vermag de invloed van onbestuurde
neigingen en losgelaten driften, ter vernietiging van de kalmte der ziele, ter
vergiftiging van het gezellig genoegen, ter verwoesting van het welzijn der volken!
Vanwaar anders die onrust, welke de waardij des levens

(*)

Godsdienstige Jaarkring der Theophilanthropijnen, 1sto St. bl. 46.
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voor zoo vele echtgenooten en bloedverwanten vermindert? Vanwaar anders die
zoo ontzettende gebeurtenissen als lotwisselingen, welke in onzen leeftijd elkander
als verdrongen? gebeurtenissen en lotwisselingen, zoo wel betrekking hebbende
op ons dierbaar Vaderland, als op andere gewesten van Europa; gebeurtenissen
en lotwisselingen, te grievend, en te overvloedig bekend, om dezelve in de
bijzonderheden aan te voeren.
Zullen wij nu de waardij des levens miskennen, omdat wij onszelven, door eigen
dwaasheden, zoo dikwerf van deszelfs geneugten berooven? Of zullen wij tegen
de Voorzienigheid morren, omdat het Haar niet behaagt, door buitengewone
middelen, de woelingen der Volken te bedwingen, en de onheilen, daaruit ontstaande,
af te weren? Neen! laat ons liever de eigen dwaasheden verbeteren, uit den
tegenspoed wijsheid leeren, en wij zullen de waardij dezes levens staag hooger
leeren schatten.
Vele onaangenaamheden toch hebben geheel haren oorsprong in onze eigen
grilligheden, verbeelding, of verslaafdheid aan heerschende manieren. Bij menschen,
die niet eenvoudig genoeg leven, zich door belemmerende gezetheden, door al te
groote bemoeizucht, door het voeden van overdreven zorgen, door het verwaarloozen
van orde in hunne bezigheden, door onmatige zucht tot vermaak, door 't laten drijven
van hunne kostwinningen, of door eene te gemakkelijke en niets uitvoerende leefwijze
zich kenmerken; bij dezen vindt men zekerlijk vele kwellingen. Maar dezelve zijn
van hun eigen maaksel. Wilt ge, dat deze kwellingen de waardij des levens niet
verminderen; dat zij het zoet des levens niet verbitteren, - weest dan tegen dezelve
op uwe hoede, door bedachtzaamheid, verstandsgebruik en goeden wil.
De zelfsgezochte pijn, waardoor men zich te vroeg ellendig maakt, wordt erger,
wanneer dezelve uit openbaar wangedrag geboren wordt. De last der armoede, bij
voorbeeld, op zich zelfs reeds zoo drukkend, wordt ongelijk veel knellender voor
den luiaard, die zich onwaardig maakt het mededoogen der menschlievenden,
waarin behoeftigen, die buiten schuld in kommer zuchten, doorgaans verligting
vinden.
Hoogmoed, verkwisting of bedrog, brengen dezen iemand ten val, verschrikkelijk
moet het zijn, daarvan
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de gevolgen te ondervinden, wanneer schande en wroeging zich vereenigen, om
hem te vernederen, te folteren, en de aanspraak te ontzeggen op beklag en hulpe,
waardoor de man, die buiten schuld ongelukkig is, opgebeurd, en meestal in de
gelegenheid gesteld wordt, om, als voorheen, door herwonnen vertrouwen en
voorspoed, het regt genot des levens te smaken.
Geeft zich de mensch, 't zij in de jongelingsjaren of meergevorderden leeftijd,
over aan onbestuurde driften; hij stort zich in dwaasheden, die dikwerf zijn gansche
leven kunnen verbitteren, en, hetgeen bronnen had kunnen openen van genoegen
en voordeel, ontsluit dan niet zelden de bronnen van jammer en ellende. Hieraan
ter prooije, klagen velen over het harde van hun lot, en vervloeken, in vlagen van
wanhoop, een leven, zoo vol van rampzaligheid. Doch zij waren immers zelve
oorzaak, dat ligtzinnigheid tot onberaden stappen, en dat dezen tot misdrijven hen
vervoerden, waardoor zij in verderf ter neder storteden.
Onmatigheid, wellust, ijdele eerzucht en gierigheid, ô hoe talloos zijn de slagtoffers,
voor welken gij dit leven maakt tot eene aaneenschakeling van verdriet en weedom!
Geen wonder daarenboven, dat 'er onrust woont in huisgezinnen, waar de waardij
des vredes onbekend is, door 't gebrek aan hartelijke liefde, door 't betoon van
onverstand en wrevel, of door de schennis der heiligste pligten. Geen wonder, dat
de opvoeding eene allerverdrietigste taak wordt, waar ouders, door dwaze
eigenzinnigheid, elkanderen, ten dien opzigte, tegenwerken; waar de kinderen
verwilderen, en, door der ouderen zotte toegevendheid of onverstandige strengheid,
den gepasten eerbied vergeten, ja hun best doen em de onrust en wanorde te
vergrooten.
't Valt eindelijk ligt te beseffen, dat de waardij des levens schaars genoten wordt,
wanneer men dezelve alleen zoekt in dingen, die gekenmerkt worden door
teleurstelling bij het najagen, onvoldaanheid onder het genieten, en losheid in het
bezitten. - Met één woord, waar 't regt gebruik des verstands, benevens vaste
godsdienstige beginselen, te vergeefs gezocht worden - daar wordt het gebouw der
tevredenheid door eenen ligten rukwind omverre geworpen, en rampen, zoo wel
als de gebreken des ouderdoms, kunnen daar zeer gemakkelijk de onbillijkste
klagten over het moeijelijke
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dezes levens verdubbelen en in ondankbaar gemor doen ontaarden.
Is het nu dwaasheid, te klagen, waar wij 't in onze magt hebben onszelven te
genezen; het past ons even weinig, de waardij des levens te miskennen, wegens
de woelingen der Volken, of de rampen ons door de verkeerdheid van anderen
berokkend. Tegen deze woelingen en ongeneugten kunnen wij immers, als leden
der zamenleving, overstellen het goede, 't welk ons, zelfs boven andere Volken, in
velerlei opzigt wedervaart; en, als leden des huisgezins, moeten wij nimmer de rust
en het genoegen vergeten, welke wij in dien stillen kring mogen genieten.
Dan, 'er zijn wederwaardigheden, (en waarom zouden wij dit loochenen?)
waartegen verstand noch braafheid ons beveiligen, die of uit de bron van 't natuurlijk
kwaad opwellen, of door de verkeerdheid der menschen ons overkomen. Tegen
deze wederwaardigheden zouden wij de waardij des levens niet altijd kunnen
handhaven, indien wij geene Voorzienigheid eerbiedigden, en ons onbekend ware
het verband van dit leven met eenen toekomenden staat van vergelding. Door dit
geloof in God en de Onsterfelijkheid wordt het duistere opgehelderd, of althans eene
geruststelling aangebragt, waarvan hardnekkig ongeloof en verslaafdheid aan de
ondeugd alleen ons kunnen berooven. Onze geest worde niet gekluisterd in deze
voor het redelijk schepsel zoo onteerende banden, en wij zullen, ons boven de
bedoelde onheilen verheffende, de waardij des levens op den regten prijs blijven
schatten. Onze geest worde geschraagd door beproefde beginselen, en dezelve
zal zich staande houden, te midden der tallooze gedenkteekenen, zoo van 's werelds
ijdelheid, als van de dwaasheden der stervelingen. Onze geest, eindelijk, verkrijge,
door den invloed der ware wijsheid, dat vaste en edele, 't welk ons gelijkvormigheid
schenkt aan Mannen, wier namen de Geschiedenis der Wereld en van ons Vaderland
vereeuwigde, wegens hunnen bedaarden heldenmoed en verstaalde trouwe, onder
de verbazendste lotwisselingen en 't gevoel der wreedste onregtvaardigneden;
heldenmoed en trouwe, op Godzaligheid gegrond, en bevestigd door een onwrikbaar
geloof in God en de Onsterfelijkheid.
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Waarschuwing tegen het ongedekt wegzetten, vooral van warme
spijs of drank.
(Medegedeeld.)
In eene der Hoofdsteden van ons Vaderland gebeurde onlangs het volgend
opmerkelijk Geval. Zeker Huisgezin, bestaande in twee Mans, twee Vrouwen en
een Kind, hunnen maaltijd doende met opgewarmde Vleesch- en Groente-soep,
werd, uitgezonderd de eene Vrouw, ongeveer een uur daarna, hevig benaauwd,
even alsof zij vergeven waren; hetwelk, na het aanwenden van gepaste middelen,
in geval van vergiftiging gebruikelijk, zich eindelijk weder ten beste schikte. Vanwaar, vraag ik, dit vergift? daar men de soep niet in een koperen vat had
weggezet of opgewarmd, en twee dagen te voren zonder den minsten hinder 'er
van gegeten had. Waarschijnlijk had een vergiftige Spin 'er haar venijn in laten
vallen; daar 't bekend is, dat Spinnen zich gaarne laten zakken, waar een warme
damp oprijst.
Hetgeen mij in die gedachte bevestigt, is het volgend Verhaal, door eene
geloofwaardige hand mij medegedeeld. - Een bejaard Man woonde met eene
Huishoudster, welke hij, om haar wel oppassen, en daar hij geene Erfgenamen had,
bij Testamente zijne nalatenschap besproken had. De oude Heer dronk steeds bij
zijn ontbijt eene kom warm water en melk, dat de Huishoudster, die tevens zijne
Meid was, altijd klaar maakte en hem bragt. Op zekeren tijd vooraf eene wandeling
in zijnen tuin doende, bleef het vocht eene poos staan. Vervolgens gedronken
hebbende, werd de Man spoedig van verschrikkelijke benaauwdheden en pijnen
overvallen; waarop aanstonds een Geneesheer werd gehaald. Deze verklaarde
hem voor vergeven, en, na alles beproefd te hebben, wat de Kunst vermogt, moest
de Lijder dien dronk met den dood bekoopen. Dit geval werd spoedig ruchtbaar, en
elk hield de Huishoudster voor de oorzaak van 's Mans dood, die, naar 't scheen,
uit verlangen naar het geld, den dood van haren Heer niet had kunnen afwachten.
De zaak kwam voor het Geregt; de Huishoudster werd
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in hechtenis genomen en verhoord; zij ontkende alles, beschuldigde ook niemand,
maar verzocht alleen, dat men andermaal eene spoelkom met warm water en melk
op dezelfde plaats zou zetten, en vervolgens acht geven of 'er ook iets gebeuren
mogte. Men voldeed aan haar verzoek, verwijderde zich, en ontdekte weldra door
eene reet, dat eene groote Spin in den warmen damp zich nederliet, iets in de
spoelkom uitstortte, en daarna weder opklom. Het vocht werd nu aan een' Hond
gegeven, die door stuiptrekkingen kort daarop ook aan zijn einde kwam; waarop de
Huishoudster, die ook bij elk voor een braaf en godsdienstig mensch te boek stond,
ontslagen werd.
Y ......
J.F.B.

Leevensbijzonderheden van mr. Robert Barker, uitvinder van het
panorama.
De Heer ROBERT BARKER, van geboorte een Ier, zag het eerste leevenslicht te Kels,
in het Land van Meath. Te Dublin ving hij zaaken aan, om, door derzelver
voortzetting, zich in staat te stellen tot het verwerven van een eerlijk en toereikend
bestaan; doch slaagde hierin ongelukkig: dit bewoog hem, om met Portraiten
Miniatuur-schilderen, waartoe hij eenen aanleg hadt, het noodige te winnen. De tijd,
wanneer hij zich met ernst op die beeldende kunst toelei, is niet naauwkeurig bekend;
wel, dat hij 'er wonder gelukkig in slaagde, bovenal in aanmerking genomen zijnde,
dat hij het voordeel miste van, in eenen eigenlijken zin, tot Schilder opgetoogen te
zijn.
Ierland verlaatende, toog hij na Schotland, en zette zich te Edinburgh neder, zich
meest met Portritschilderen onledig houdende. Het is onmogelijk, de romaneske
ligging van die oude en eerwaardige Hoofdstad van Schotland te zien, zonder de
verheevenste indrukken te krijgen, bijzonder wanneer de geest op den toon van
kunstliefde gestemd is. Althans het was 't zien van het veelvuldig schoons en groots
opleverend tooneel op Calton-Hill, 't welk den Heer BARKER 't eerst op het denkbeeld
bragt om eene schilderij in het ronde te vervaardi-
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gen. Wanneer hij om zich heenen zag, en geen einde vondt aan belangrijke
voorwerpen; wanneer hij in aanmerking nam, dat de plaatslijke schoonheden
verhoogd en vergroot werden door eene zamenverbinding van het geheel,
bejammerde hij de beperkte regels der Kunst, en besloot de proeve te neemen, of
het niet mogelijk ware dezelve uit te breiden.
In eenen eigenlijken zin niet tot Schilder opgevoed te zijn, was, in dit geval, voor
den Heer BARKER mogelijk een geluk, daar hij niet gebonden was aan zints zo lang
vastgestelde en opgevolgde kunstregelen. Een klaar en vlug verstand bezittende,
hadt hij zich de wetten der Verschietkunde volkomen eigen gemaakt, en vondt zich
door dit middel in staat gesteld, om de veelvuldige zwaarigheden, welke eene zo
nieuwe en stoute onderneeming hem voor den geest bragt, te boven te komen.
Het was omtrent den Jaare 1787, dat hij besloot, met een kleinen halven cirkel,
de mogelijkheid der onderneeming te beproeven. Ten deezen einde schilderde hij
een Gezigt van Edinburgh met waterverwe. Hij toog met die proeve na Londen. Sir
JOSHUA REYNOLDS was de eerste, aan wien BARKER zijn denkbeeld mededeelde,
Deeze groote Schilder kon de mogelijkheid niet zien, dat men afweek van den
vastbepaalden hoek, zonder de wetten der Verschietkunde te schenden: hij
behandelde, diensvolgens, het hem voorgestelde als een zonderling denkbeeld,
doch 't geen harssenschimmig en uit dien hoofde onuitvoerelijk was.
Niettegenstaande dit ongunstig oordeel diens Kunstregters, merkte de Heer
BARKER zijne uitvinding aan als eene groote verbetering der voorheen bepaalde
wijze van schilderen, en verwierf een Patent, wegens zijne Uitvinding, onder den
titel van La Nature à Coup d'aeil.
De eerste geheele cirkel was een Gezigt van Edinburgh, geschilderd met
waterverwe, en, bij lamplicht, te Edinburgh, Glasgow en Londen vertoond. Uit hoofde
van de kleinheid des cirkels, was dit stuk niet treffend genoeg om het oog te trekken
van het Algemeen, schoon hetzelve de algemeene goedkeuring wegdroeg van de
zodanigen, die het beschouwden. Een Gezigt van Londen, genomen van de Albion
Mills, was het volgend voorwerp van openbaare ten toonstelling. Ter oorzaake van
de uitgebreidheid, en de bezwaarlijkheid om een grond te vinden in een
cirkelvormigen stand, vondt de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

21
Heer BARKER zich genoodzaakt een halven cirkel te neemen, die het gezigt slegts
ten halve opleverde. - Dit Schilderstuk trok zeer sterk de aandagt; en Sir JOSHUA
REYNOLDS, die voorheen het denkbeeld belachlijk vondt voelde en erkende zijne
dwaaling: toen hij de veroor zaakte misleiding zag, stondt hij versteld, en gaf den
Heere BARKER den hoogsten lof, als den Uitvinder van 't geen hij aanmerkte als de
grootste verbetering in de Schilderkunst.
Een stuk gronds in Leicestersquare te koop komende, kogt de Heer BARKER 't
zelve, en richtte aldaar de tegenwoordige Rotunda op, welke een diameter heeft
van negentig voeten. De eerste Schilderij, welke hij daar verroonde, op een veel
grooter schaal dan de voorige, was een Gezigt van de Russische Wapening te
Spithead. Zijne Majesteit met de Koningin en de Prinsessen vereerden de eerste
vertooning met derzelver tegenwoordigheid, en dit stuk werd het voorwerp van
algemeene nieuwsgierigheid; elk vervoegde zich derwaards.
Zo kwam tot volkomenheid eene der buitengewoonste poogingen van 's menschen
vernuft; eene pooging, welke eene onbepaalde ruimte geeft aan de Schilderkunst,
en den verwonderden aanschouwer in de verbeelding brengt, dat hij zich op den
afgebeelden grond bevindt.
De Man, aan wiens vindingrijken geest de wereld deeze nieuwe soort van vermaak
verschuldigd is, 't welk, op de bevalligste wijze, leering daarmede paart, stierf te
Londen in Mei deezes Jaars. Zijn character was opregt en eerlijk; hij hadt een beleefd
en ongemaakt voorkomen; hij was een vriend van allen, die hem kenden. Naa eene
langduurige en pijnlijke ziekte, rukte de dood hem weg, in het zes-en-zestigste jaar
zijns leevens.

Iets over Dantzik, de koornschuur van Europa.
(Volgens. J. JEPSON ODDY's European Commerce.)

Dantzik was, zints Eeuwen, de Koornschuur van het Noorden; en als men des een
oordeel velt uit de Gebouwen ter Graanberginge, daar opgericht, moet
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de Graanhandel te dier Stede alleruitgebreidst en belangrijkst geweest zijn. In de
daad, geene plaats kan tot dien Handel beter gelegen zijn; geene plaats beter
regelmaaten en voorzorgen hebben, om brand, diefstal, of eenige den Handel
stoorende ongeregeldheid, te voorkomen.
De voornaamste Graanpakhuizen zijn volgens een zeer fraai plan ingericht. Zij
liggen op een Eiland, gevormd door de Rivier Mattlau, digt bij de Stad aan de eene
zijde heen vloeijende, en aan de andere zijde loopende langs 't geen men de
Voorstad noemt. Daar zijn drie Bruggen, aan iedere zijde van het Eiland, aan het
einde der straaten daar tegen over uit de Stad na de Voorstad. 's Nagts worden alle
deeze Bruggen opgehaald, uitgenomen de twee aan het einde van de hoofdstraat
over het middenpunt des Eilands, gemeenschap houdende met de oude Stad en
de Voorstad. - Op dit Eiland zijn alle de voornaamste Pakhuizen, voor Asch, Hennip,
Linnen, en de uitgestrekte Graanzolders, beslaande zeventien straaten, behalven
de lange middelstraat, de lengte van geheel het Eiland doorloopende. Om deeze
Pakhuizen te bewaaren, zijn 'er tusschen de twintig en dertig sterke en greetige
Honden, die 's avonds ten els uuren worden losgelaaten, om op de Pakhuizen te
passen, die van elkander zijn afgescheiden door de gemelde hoofdstraat. Om deeze
Honden in hunne wijken te houden, en de voorbijgangers tegen hunne woede te
beschutten, zijn 'er aan het einde van de straaten, op de hoofdstraat uitloopende,
groote dwarsbalken. Op dit Eiland mag niemand woonen, en geen licht ontstoken
worden. Gemelde Honden zwerven den geheelen nagt om, en zijn elk ten asschrik.
Buiten zulk een middel zou het onmogelijk weezen den eigendom te beveiligen
tegen de Jooden, de Poolen, en anderen, die na Dantzik toevloeijen: geene
strafoefening, hoe streng, zou half de uitwerking doen, welke de schrik voor die
Honden te wege brengt.
Wanneer, in den Winter, het water digt gevroozen is, worden 'er, om de Honden
in de voor dezelve bestemde wijk te houden, drie wagten gesteld op geschikte
toegangen, die ze in tugt houden.
Men weet van geen brand daar aangestoken, van geen diefstal daar gepleegd;
de kosten van elk gebouw,
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met den voorraad, daarin opgelegd, bedraagen eene zeer groote som. De Schepen,
uit het binnenste des lands of van elders komende, langs en ter zijde deeze
Pakhuizen liggende, mogen geen vuur of licht hoegenaamd aan boord hebben;
geen matroos, of wie ook, mag tabak rooken. Deeze regels strekken zich voor een
gedeelte uit tot alle Schepen, in de haven van Dantzik liggende.
De hoeveelheid van Graanen, uit Poolen 's jaarlijks na Dantzik gezonden, hangt
niet zo zeer af van de rijkheid des Oogsts, maar meer van den overvloed des waters
in de rivieren, om dezelve in den zomer te bevaaren, en den hoogen prijs te Dantzik,
als eene beweegreden om dezelve af te zenden.

Brief aan een' der uitgeeveren der Vaderlandsche Letteroefeningen,
betreffende de zich noemende onbrandbaare menschen, Nicolas
(*)
Isidore Roger en Lyonnet .
Ik geloof zeer gaarne, dat de Leezers van uw geacht Werk, in die plaatsen onzes
Lands, waar de Heeren LYONNET en ROGER hunne indedaad bijzondere en
verbaazende, 't zij dan natuurlijke of kunstige, bekwaamheden niet vertoond hebben,
of zulken, die, hoewel ze in de Steden, waar deze beruchte persoonen zich hebben
bevonden, woonachtig zijn, echter geene gelegenheid gehad hebben om hunne
proeven in persoon bij te woonen, met verlangen eenig bericht daarvan in hetzelve
te gemoet zien; daar ge u altijd boven andere Uitgeevers van Journaalen bevlijtigt,
om, in uw Mengelwerk, de zeldzaamheden, welke zich nu en dan in de vakken van
Natuur of Kunst voordoen, met ijver naar te speuren; ten einde. zo spoedig mooglijk
is, de nieuwsgierigheid uwer Leezeren, die geene gelegenheid gehad hebben,
zelven die zaaken te kunnen zien of onderzoeken, eenigzins te bevredigen; hetgene
echter, al naar dat de aart der zaak zulks

(*)

Het doet ons leed, dat wij vooralsnog niet in staat zijn, iet meer zakelijks of ophelderends
omtrent dit stuk onzen Lezeren te kunnen mededeelen; waartoe wij echter alle Liefhebbers
bij dezen vriendelijk uitnoodigen. 't Is inzonderheid om den wille van dat gedeelte onzer
Lezeren, door den Briefschrijver zelven aangeduid, dat wij dezen Brief eene plaats hebben
ingeruimd.
De uitgevers.
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toelaat, dan eens meer, dan weder min volledig geschiedea kan. - Gij verlangt dus
ook nu weder van mij, dat ik u ten minsten iets betreffende de zo veel geruchts
gemaakt hebbende onbrandbaare Menschen voor uw Mengelwerk zal toezenden.
Maar ...
Infandum, amice, jubes renovare θαυμαςμον.

Immers, in dit geval, ben ik niet in staat, om, voor als nog, iets anders dan mijne
verwondering over het mij door hen vertoonde te hernieuwen, zonder in de zo zeer
betwiste waarde of onwaarde der verschijnselen hunner Proeven te kunnen treeden.
Ik zal u dus niets anders, dan een kort historisch verslag van sommige der
voornaamste Proesneemingen dezer in de daad zeldzaame Menschen, kunnen
opgeeven - en wel alleen van die Proesneemingen, waarvan ik zelf ooggetuige
geweest ben.
De ruime Verkoopzaal, nevens het Logement, genoemd het Wapen van
Amsterdam, was hier ter Stede door de Heeren NICOLAS ISIDORE ROGER, geboortig
van Versailles, en LYONNET uitgekozen, om aldaar hunne Proefneemingen te
verrichten. - Ik begaf mij derhalven op Maandag, den 5den dezer maand Januarij,
des avonds ten half zes uuren, derwaards, en vond reeds eenige Heeren in dezelve
op en neder wandelende, als ook een koolenvuur op den haard aan het einde der
Zaal aangelegd; terwijl ter zijde van den schoorsteen een soort van Orchest was
opgericht, waarop eenige Muzijkanten bezig waren, zeer ijverig en presto, eenige
symphoniën te speelen, op eene wijze echter, die genoegzaam kenmerkte, dat het
hoofdoogmerk der bijeenkomst juist niet was om het genoegen van een
gehoorstreelend Concert te genieten; gelijk dan ook een groote ronde brandvlek in
den houten vloer, regt in het midden der Zaal, zulks verder bewees. - Inmiddels
wies het gezelschap allengs aan; sommige Heeren plaatsten zich op de langs de
wanden der Zaal gerangeerde stoelen, andere bleeven bestendig heen en weder
wandelen, alles onder eene ernst aankondigende diepe stilzwijgendheid, welke de
Franschen, zeer onomatopoeisch, une morne silence gewoon zijn te noemen; ook
werd 'er nu en dan eene Dame in de Zaal, en naar de door haar gekozene of
besprokene zitplaats geleid; al het welk te samen de Zaal eenigzins het voorkomen
gaf van die, waarin de Doge van Venetien, met zijn genodigd gezelschap, den
gevreesden Aballino verwagt. Na nu op deze wijze eenige stille en staatige, enkel
door de geweldige muzijk vervulde oogenblikken, doorgebragt te hebben, werden
'er, met veel gedruisch, eenige ijzeren staaven, bouten enz. in het koolenvuur gelegd,
waarbij zich de rondwandelende menigte met nieuwsgierigheid vervoegde, ten
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einde deze praeparatoire vereischten tot de aanstaande verbaazend vuurige
Proefneemingen met opmerking te beschouwen. Inmiddels vertoonden 'er zich ook
eenige, doch weinige, persoonen op de plaatsen van den tweeden rang, welke ten
einde der Zaal opgericht waren, echter nabij genoeg aan het middenvak, waarop
de vertooning zoude plaats hebben, om alles behoorlijk te kunnen zien. - Daarop
werd de deur der Zaal, welke communicatie met het Logement heeft, geopend, en
de Heer ROGER, een tenger persoon van eene middenmaatige lengte, gekleed in
de bijna Turksche en hier en daar glinsterende costume van een' Tooneeldansser,
met ontbloote armen en beenen, doch met schoenen aan de voeten, kwam met
een vluggen tred en bevallige honding binnentreeden; waarop zich elk plaatste, en
hem gelegenheid gaf, om eene korte aanspraak, in de Fransche taal, tot de
aanschouwers te houden; waarna hij zijnen knecht beval, water te brengen,
waarmede hij zich, staande op den rand der brandvlek te midden van de Zaal, de
ontbloote armen, beenen en voeten, nadat hij ook zijne schoenen uitgedaan had,
afwaschte, en wel op zodanige wijze, dat 'er een groote plas waters op de brandvlek
uitgestort werd; waarna hij zich met een doek lugtig afdroogde. Men langde hem
vervolgends eene aan het boveneinde gloeijend gemaakte ijzeren asschop, met
welke hij zich naar het boveneinde der Zaal begaf, en eenige minuuten, in eene
gracelijke houding, paradeerde, onder het uitspreeken der aankondiging van deze
zijne eerste proefneeming, en opwekking der aanschouweren tot de meestmogelijke
oplettendheid; daarop begon hij zich met den bovensten rand van de gloeijende
asschop over het aangezicht en de beenen te strijken, tevens langs de wanden der
Zaal gaande en voor elk aanschouwer stilstaande. - Hij hervatte vervolgends de
zelfde gevaarlijke proef met eene ijzeren, aan het boveneinde gloeijende, staaf, die
hij voor elk aanschouwer, met veel bevalligheid, langzaam over zijne uitgestoken
tong streek. Daarna werd 'er een groote geheel gloeijende ijzeren bout op het midden
der brandvlek nedergelegd, waarna de verwonderenswaardige man eenige passen
van een' bevalligen dans begon, en onder denzelven, eerst met den rechter voet,
op de maat der, hiertoe voornaamlijk dienstige, muzijk, een vasten en sterken tred
deed, houdende den voet een poos tijd op het gloeijendste gedeelte van den ijzeren
bout in rust, waarna hij denzelven, met den voet, omkantelde, en voords, op de
maat, met den voet smeedde: dit alles geschiedde nog op het bevogtigd gedeelte
van de brandvlek; doch vervolgends wentelde hij het ijzer buiten dezelve, en
herhaalde ook daar zijne proef; waarna hij den, nu wel niet meer gloeijenden, echter
heeten bout opnam, en, denzelven tusschen de lippen en voor den mond houdende,
'er de kamer mede rondwandelde; alles
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met zo veel zeekerheid, zelfbetrouwen, en zelfs bevalligheid, dat er het vreesselijke
dezer schrikbaarende vertooning grootelijks door verminderd werd. Daarop geleidde
hij zijn kind, zijnde een klein tenger Meisjen, naar zijne eigene opgave 7 jaaren oud,
in de Zaal, bestreek hetzelve den ontblooten arm en het hoofdhair insgelijks met
den rand eener gloeijende asschop, waarvan hetzelve echter geen het geringste
ongemak scheen te ondervinden, gelijk ook niet van het sterkwater, waarmede hij
het over den arm streek, terwijl zij ook vervolgends dezelfde proef van het zetten
van den blooten voet op een gloeijenden ijzeren bout herhaalde, en insgelijks de
gloeijende ijzeren staaf met de tong aflekte; het welk, uit hoofde van de teêrheid en
minder verzeekerde houding van zo een klein kind, dat dit alles toch met zekeren
schroom scheen te verrichten, een gevoel van angst en vrees, over het welligt
onverwagt mislukken dier gevaarlijke proefneeming, bij alle de aanschouwers deed
ontstaan, 't welk niet eer ophield, voor dat het kind deszelfs op 't oog
hoogstgevaarlijke rol volspeeld had, en door eene afzonderlijke gift der nu eerst vrij
ademende aanschouweren voor deszelfs schijnbaar geleden angst schadeloos
gesteld werd; alhoewel de aanschouwers waarschijnlijk meer dan het kind door
deze proefneeming getroffen waren.
De Heer ROGER plaatste vervolgends eene brandende kaars op den grond, en
hield een geruimen tijd zijnen blooten voet kort boven de vlam, zonder de geringste
aandoening van eenig pijnlijk gevoel te laaten blijken. Bij deze gelegènheid viel ons
in, dat hij bij deze proef gemakkelijk eene mimische nabootsing van den beroemden
kloekmoedigen Romein MUTIUS SCAEVOLA (doch veelligt was deze antieke SCAEVOLA
den modernen geheel onbekend) hadde kunnen voorstellen, die insgelijks, na den
mislukten aanslag op het leven van PORSENNA, Koning van Hetrurien en vijand der
Romeinen, in deszelfs tent, de rechterhand in de vlam van een koolenvuur hield,
waardoor hij den Koning, wegens zijne onverschrokkenheid, tot een vergelijk bewoog;
welk Character de Heer ROGER, door zijne bijzondere geschiktheid tot de voorstelling
van edele en grootsche standen, op de schilderachtigste wijze hadde kunnen
voorstellen; te meer nog, daar hij zijne volkomene geschiktheid tot die rol al verder
betoonde, door eene volgende proeve, bestaande in, met eene brandende kaars,
wier vlam hij langs zijn' ontblooten arm liet speelen, het vertrek langzaam door te
wandelen, bij dezen en genen stilstaande, en zich met hen over deze zijne bijzondere
bekwaamheid onderhoudende, onder betuiging dat hij van de regt op tegen zijnen
arm terwijl aanbrandende kaars geene de geringste gevoelige gewaarwording
ondervond. Vreeslijk was het gezicht dezer staatige promenade, wijl dezelve zeer
gevoeglijk eene stoffagie tot den beruchten Doodendans van HANS HOLBEIN, op de
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muuren van het Kerkhof te Mentz, hadde kunnen uitmaaken; daar het sterke licht
der kaars de slagschaduwen der armspieren zo scherp maakte, dat het scheen
alsof de Dood in eigen persoon het Gezelschap kwam complimenteeren. Na dezen
toer nu weder gedaan te hebben, liet de Heer ROGER een klein slesjen rondgaan,
't welk, naar zijn zeggen, met het sterkste sterkwater gevuld was. Weinigen hadden
de stoutmoedigheid om 'er even aan te rieken; de meesten reikten het elkander
slechts zeer beleefd over, even als onbekende spijzen op een kostbaaren maaltijd,
en 'er liet zich een zichtbaare zweem van gerustheid op het gelaat van enkelen zien,
zo dra ze het overgereikt hadden, het welk met zulk eene houding geschiedde, alsof
ze bij hunzelven dachten:
(*)

Μμτι ϑεγης· πλανα δωρα· τα γαρ πυρι παντα βεβαπται.

Raak ze niet, - het zijn bedrieglijke gaaven, - allen zijn ze in vuur gedoopt.
Dit vocht dan eindelijk weder in handen van ROGER gekomen zijnde, stortte hij 'er
eenige druppels van op een spongie, en bestreek daarmede geheel zijn' linker arm,
die echter in geenen deele daardoor aangedaan scheen. Dit zelfde herhaalde hij
verscheidene keeren, de zaal weder rondgaande en hier en daar stilstaande. Ook
het Meisjen werd door hem op dezelfde wijze met hetzelfde bijtend vocht bestreeken,
zonder het minste onaangenaam gevoel te laaten blijken. Voords, ten bewijze dat
hij zich werkelijk met vuurvattend scheivocht bestreeken had, kwam de gloeijende
asschop weder te stade; immers hij streek nu weder den gloeijenden rand over de
beenen, wanneer men duidelijk, onder het overstrijken, een blaauwe vlam langs
den rand van de asschop gewaar werd, zeekerlijk veroorzaakt door het ontbranden
van het scheivocht, waarmede hij ook zijne beenen bestreeken had. Dit alles werd,
tot nog toe, op de uiterlijke lighaamsdeelen beproefd; maar nu volgde eene nog
minder begrijpelijke proesneeming. De Heer ROGER deed naamlijk, nadat hij bij het
gezelschap met twee lepels, een tinnen en een staalen, rondgegaan had, door zijn'
knecht een kannetje brengen, waarin hij zeide kookende olie te zijn; terwijl hij zulks
ook bewees, door 'er den tinnen lepel in te steeken, welks blad 'er oogenbliklijk in
smolt, terwijl hij den steel in de hand hield, die 'er vervolgends ook in gestoken, en
beide de form van dezen lepel en van den steel voor eeuwig vernietigd werd. Voords
het kannetje opneemende, en hetzelve in de linkeren den staalen lepel in de
rechterhand houdende, scheen hij met den staalen lepel iets uit hetzelve te scheppen,
en bragt dien voords aan den mond, zeggende: à vot santé, messieurs!

(*)

MOSCHUS in zijn Eros Drapetes.
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(Prosit tibi! wel bekoom' het u! dacht ik bij mijzelven.) Dit alles ging met eene zekere
gezwindheid, die het oog naauwlijks volgen konde, doch elk voor zichzelven zeeker
deed vermoeden, dat 'er althands geen vischgraaten in den lepel lagen. Na deze
smaakelijke restauratie, ging hij met den ledigen lepel bij de aanschouwers rond,
hun de warmte deszelfs doende gevoelen. - Dit gedaan zijnde, bedankte ROGER de
aanschouwers voor derzelver gunstige aandacht, en excuseerde zich van voor
ditmaal niet langer te kunnen werken, wijl hij bij de Leden der Medicijnsche Faculteit
(het Geneeskundig Toevoorzicht) ontboden was; waarom hij ook de Exercitien voor
dezen avond aangevangen had, daar zulks anders gewoonlijk door den Heer
LYONNET geschiedde, die nu, de orde van zaaken door dit toeval omgekeerd zijnde,
het spectakel besluiten zoude. - De Heer ROGER zich daarop verwijderd hebbende,
verscheen de Heer LYONNET met nog grooter glans; immers zijn vest en
opperkleedjen schitterden nog meer van edele pailletten. Hij scheen insgelijks een
man van middelbaaren onderdom, doch was veel gezetter en minder vlug dan zijn
Schoonbroeder, gelijk hij ook minder den zagtgolvenden trek der Grieksche
bevalligheid in zijnen stand en houding waarnam, en meer de onbuigzaamheid van
den hardgehuiden fabelachtigen Salamander scheen te willen uitdrukken. Hij deed,
te midden der Zaal staande, eene aanspraak aan de vergaderde menigte, in dezelfde
houding, als meu de Romeinsche Veldheeren, op de antieke penningen, hunne
adlocutio Cohortium, of aanspraak aan de krijgsbenden, ziet houden; waarbij men
waarnam, dat hij ook, even als de oude Romeinen in hunne Handschriften, de
woorden volmaakt naast elkander, zonder eenige de minfte patie of zinsnijding,
plaatste, en alles op een zelfden toon en met eene hooge, bijna vrouwelijke, stem
uitsprak. Dit gedaan zijnde, verrichtte hij eerst dezelfde proefneemingen als zijn
voorganger met de gloeijende asschop en ijzeren staaf; vervolgends danste hij niet
(want daartoe scheen hij in een te ernstigen luim) maar stapte met een' forschen
tred op den gloeijenden ijzeren bout, en bleef 'er nog langer dan zijn voorganger
met den voet op gevestigd; waarna de knecht geroepen werd, ten einde hij den bout
geduurig omkantelen zoude, terwijl de Heer LYONNET denzelven met zijne vuisten
smeedde en voords met den voet weder in deszelfs voorige gedaante bragt. Dit
ondertusschen geschiedde niet, zonder de nog brandbaare Elève, of Adept, eene
zichtbaare aandoening te veroorzaaken, die hem, in het omkantelen van den
gloeijenden bout, schoon hij dien met de panden van zijn rok aan het meest bekoelde
einde aantastte, de beweeging zijner armen eenige graaden in denzelfden tijd deed
versnellen. Men bragt voords den Heer LYONNET een vlammend Komsoor, waarover
hij zich met het aangezicht
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bukte, de oogen echter wel dicht gesloten houdende, evenwel zo, dat zijn geheel
aangezicht door de vlam gelekt werd; vervolgends hield hij zijn' ontblooten voet te
midden in de vlam, en bleef een poos tijd in die houding staan, tot dat men hem een
grooten ijzeren lepel, gevuld met eene aanzienlijke hoeveelheid, zo hij zeide,
gesmolten lood, bragt, welken men in een schotel voor hem nederzette. Dit nu zoude
het sterkste stuk zijn, waarmede het spectakel (in den familiairen zin waarlijk een
treffend spectakel) besloten stond te worden. De Heer LYONNET stak daarop een
stuk papier in dit kookend vocht, welk papier ook ten eersten, brandende, door hem
'er uitgehaald en met den voet gedoofd werd, waarna hij met eene groote
gezwindheid de voorste vingeren van de rechter hand in deze smelting stak, 'er dus
een schep uit neemende, waarmede hij zich het aangezicht scheen te wasschen,
terwijl de stollende druppels langs zijne klederen op den grond afrolden; inmiddels
werd de ijzeren lepel omgekeerd, en de nog vloeibaare stof in den schotel uitgestort,
waarop hij 'er onmiddelijk den hiel van den rechter voet, zeer onverschrokken, in
plaatste, en dien 'er eenige minuuten dus in gehouden hebbende, 'er vervolgends
den geheelen voet in stak, en dien in de nog even vloeibaare stoffe heen en weder
beweegde, zo dat wanneer hij 'er den voet uit getrokken had, en het vocht nu geheel
bekoeld en weder een vast lighaam geworden zijnde, de pan omgekeerd werd, hij
met den klomp op zijne handen, die nu de gedaante van den schotel aangenomen
had, als in triumph het vertrek doorwandelende, denzelven aan de nieuwsgierige
aanschouwers vertoonde; na welken laatsten staatelijken omgang hij het Gezelschap,
in eene korte aanspraak, op den voorigen hem eigenen toon, voor deszelfs gunst
bedankte, en eene praemie van vijf-en-twintig ducaaten beloofde aan dien genen,
welke hem deze proef konde nadoen; verders zich in de gunst en recommandatie
van het geëerde publiek aanbeveelende. Een luid handgeklap beantwoordde des
onbrandbaaren mans bijkans onverstaanbaare rede. In allerijl vervoegden zich nu
de aanschouwers naar de brandvlek, op welke alle deze geweldige en vuurige
verschijnselen zich vertoond hadden, en elk bukte met drift, om een stukjen gestold
lood (zeekerlijk tot een altijdduurend aandenken aan deze menschelijke
Salamanders) mag tig te worden, even als weleer de kinderen op de Zaal van het
Stadhuis, om, op den met koper ingelegden Hemispheer, het kleinste sterretjen te
zoeken; men botste en stootte met het bukkend hoofd in groote drift tegen elkander,
en het eene excuseer mij, mijnheer! volgde onmiddelijk op het ander; waarop elk
met zijne opimum spolium, of grooten buit, even als CALIGULA met zijn van het
Britsche zeestrand geroofde schelpen, in triumph naar zijne wooning terug keerde.
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De wijsgeer.
‘Wat is de waereld haatelijk! riep CLITIDAS; welk een ijdele hoop nietsdoende
menschen, die werkzaam zijn om schade te doen, opdat zij zichzelven niet als
nutteloos beschouwen, die elkander verraaden om zich te vermaaken, die elkander
verscheuren om den tijd te dooden! Welk een mengelmoes! welk een verward
geschreeuw! wat al beweeging zonder leeven! wat al gedruis zonder verstand! wat
al woorden zonder denkbeelden! Die Zaalen, alwaar men onophoudelijk komt en
gaat, alwaar 't geen 'er omgaat even spoedig verdwijnt, alwaar 't geen 'er wordt
gesproken zoo ras vervliegt, doen zij niet aan het vat der Danaïden gedenken? Ik
bewonder hen, die in deeze luidruftige ledigheid hunne dagen slijten; ik bewonder
hen, die aan het gezelschap der onverschilligen de voorkeuze geeven boven dat
van eenige vrienden, boven dat van hunne bloedverwanten, boven dat van
zichzelven. Wanneer men lang leeft te midden van deezen ligtzinnigen bajert, moet
men zijne eigen Ikheid verzaaken. De aanhoudende wrijving ontneemt u telkens
iets van het uwe; ongevoelig verliest men zijne veerkragt; geene andere kragt schiet
'er over dan de hardheid, geene andere gevoeligheid dan de zwakheid. Door bij
aanhoudendheid erkende dingen te hooren zeggen, gelooft men ze zonder
onderzoek. Men verdonkert zijn verstand door vooroordeelen, omdat dit ligter valt
dan het licht te zoeken. Men gelooft en men beslist, en men veroordeelt door
magtspreuken. Gelukkig, in deeze draaikolk, dezulken, die besluiten kunnen om
hun leeven te stijten in bezoeken, in assemblées en schouwburgen; en die slerven,
zonder te bemerken, niet geleefd te hebben. Maar nog gelukkiger de bevoorregte
weezens, welke hun lot dier folteringe doet ontkomen, welke de eenzaamheid als
eene haven ontvangt, en die, t' eenigen dage in zichzelve keerende, kunnen zeggen:
‘Laaten wij dan eindelijk kennis maaken met onszelven!’
Zodanig was de alleenspraak van CLITIDAS, en de waereld bleef daarom niet
minder haaren gewoonen gang gaan. Misschien zoude hij de waereld beter hebben
gevonden, indien zij meer naar hem hadt geluisterd; doch vermits men aldaar op
CLITIDAS geen acht gaf, besloot hij uit haare onverschilligheid, dat zij onregtvaardig
was. - Beter diende hem het geluk, dan hij hadt gehoopt; men ontnam hem den
post, die hem aan de zamenleeving verbondt, en welhaast eene kleine erfenis
bekomende, was hij in de gelegenheid, zijnen smaak voor de afzondering in te
willigen.
Wat is CLITIDAS gelukkig! hij is zichzelve niet van blijd-
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schap. Met eenen ijver meer edelmoedig dan vleiende, wenschen hem zijne vrienden
geluk. CLITIDAS wordt eigenaar van een klein landgoed, van alle bewoonde plaatzen
afgescheiden; zijn plan houdt in, zich hier op de akkerbezigheden toe te leggen.
Maar neen, hij behoeft niets dan zijne denkbeelden; zij volgden hem in de waereld;
zij zullen hem gezelschap houden in de eenzaamheid, en CLITIDAS schrijft boven de
deur zijns landverblijfs: Ik alleen, en dat is genoeg. Gij begrijpt dat men hem op zijn
woord vat; niemand hadt wederom den inval, zijne deur af te loopen, dan die eene,
waar boven men las: ‘Zij, die hier komen, zullen mij veel eere doen; zij, die niet
komen, zullen mij veel vermaak doen.’ Nog beschaafder was het afscheid.
Zie daar dan CLITIDAS ten top zijner wenschen verheven. Op den eersten dag
doet hij eene wandeling met zijne gedagten, die welhaast in droomerijen veranderen;
zijn tuin dunkt hem te klein voor zijn hoofd. Hij gaat daar buiten; hij zwerft door het
veld; zijn hart vertedert zich van de onschuld des herderlijken leevens; hij gaat voorts
na huis, om het middagmaal alleen te houden. CLITIDAS vondt het eenigzins eenzaam,
dat hij aan tafel geen ander gezelschap dan dat zijner schotels hadt; maar hij hadt
'er ook nog het gezelschap van zijne gedagten. Wat deedt hij den geheelen avond?
CLITIDAS hadt geene boeken medegebragt, omdat hij voor zichzelven algenoegzaam
zijn moest. En wat zou hij ook met boeken doen? Wat vindt men daarin?
woordengeklap; gelukkig indien het maar geen zotgeklap zij! CLITIDAS houdt aan
met zichzelven te leezen; men blijft niet stilstaan, wanneer men een zoo
aangenaamen weg bewandelt; den gantschen nacht droomde hij dat hij dagt, en
de nacht hadt veel gelijkheids met den dag. Van nieuws wenschte hij zich 's
anderendaags geluk, geene boeken te hebben medegenomen; maar hij dagt, dat
hij ze wel konde maaken. Hoe jammer ware het, zoo veele denkbeelden te laaten
verloren gaan! 't Was niet voor zijne naasten, dat hij die wilde bewaaren, maar voor
zichzelven; 't was, om ze, in hunne opvolging en orde, naar believen te kunnen
wedervinden. Zomtijds indedaad hadt hij wel den inval, dat men, naa zijnen dood,
geschreevene opstellen zoude kunnen vinden, en zijne werken doen in 't licht
verschijnen; en hoewel hij te veel minachting voor zijn geslagt hadt, om over het
naageslagt gunstig te denken, onwillekeurig juichte hij het denkbeeld toe, dat het
menschdom, tot zijnen troost, eindelijk zoude weeten, dat het zich eenmaal tot de
hoogte van EENEN CLITIDAS hadt verheven. Daar zit hij dan met de pen in de hand,
schrijvende, ‘dat, indien elk mensch verstands genoeg bezat om een Kluizenaar te
worden, het in de waereld veel beter gaan, en de zamenleeving geheel anders
zonde geregeld worden.’
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Maar CLITIDAS kon niet altijd schrijven. Zoo verhevene denkbeelden matten het beste
hoofd af, en 'er waren wel eenige oogenblikken verstrooijinge noodig. Het griefde
dikmaals onzen Kluizenaar, dat hij rondom zich geenerlei beweeging, geenerlei
leeven bespeurde. Om in die eenzelvigheid eenige afwisseling te hebben, maakte
hij een hoenderhok nabij zijn huis, eene duivenvlugt op zijn voorplein. Hij hadt
ganzen, kalkoenen, varkens en koeijen; hij beschouwde het als een trek van groot
verstand, liever beesten dan menschen sondom zich te hebben.
In 't eerst schiep CLITIDAS vermaak in het leevendig voorkomen, welk deeze nieuwe
maatschappij aan zijne kleine woestijn gaf. Ongevoelig kwam hierop merkelijk afslag.
Hij konde hun zijne schriften niet voorleezen; de verkeering met eendvogels vondt
hij in 't einde eenzelvig, en dagt te bemerken, dat het den ganzen aan gezond
verstand ontbrak. Wat de koeijen en varkens aangaat, deeze konden niet redeneeren.
Men zegge vrij, de menschen zijn niet zoo goed als zij, maar de kinderen zijn veel
beter; deeze zijn de braafste lieden van de waereld. ‘Ik wilde wel,’ zeide onze
Wijsgeer tot zichzelven, ‘eenige kinderen aanneemen, welke ik naar mijne
denkbeelden zoude kunnen vormen; onder mijn oog en volgens mijne beginzels
opgevoed, zouden het weezens van eene andere soort zijn. Laaten wij 'er eenigen
tragten uit te zoeken; ook zal het noodig zijn, dat ik een kort verblijf in de stad houd:
want mijn eerste boek heb ik afgewerkt, en ik ben voorneemens om het bij mijn
leeven te laaten drukken, hoewel het eerst naa mijnen dood moet in 't licht komen;
een Schrijver is altijd de naauwkeurigste Uitgeever.’
Zoo verschijnt onze Menschenhaater in de stad; zoo laat hij zichzelven drukken;
zoo neemt hij kinderen aan; zoo teekent hij zelfs op nieuwspapieren in. - Hoe! is 't
mogelijk? Wel! wat heeft hij met Nieuwspapieren te doen, die de waereld heeft
verzaakt? - Men wil weeten, wat 'er omgaa; men wil anderen bedillen, om zichzelven
te meer toe te juichen; dat verdrijft de tijdverveeling. - Wat zou het baaten, aan de
oevers van beekjes kwaad van de menschen te spreeken?
Om de kinderen op te voeden, die hij na zijne heremitaadje voerde, moest hij zich
ook wel van boeken voorzien: want die van CLITIDAS zouden zij in langen tijd nog
niet verstaan. Hij voorziet 'er zich derhalven van, en wel van de beroemdste
Schrijvers; hij verzamelt eene Boekerij, die hij het Magazijn voor Kinderen noemt.
‘Ten minste,’ zeide hij tot zichzelven midden onder zijne kleine kweekelingen, ‘is de
trouweloosste helft des menschelijken geslagts voor altijd uit mijn afgezonderd
verblijf verbannen; nimmer zullen 'er
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vrouwen worden toegelaaten, en deeze kinderen zullen mijne maatschappij
uitmaaken.’ Nogtans moest hij, naa verloop van zekeren tijd, de ouders derzelver
vorderingen doen bewonderen. Doch hoe leerzaam ook deeze scholieren waren,
CLITIDAS bespeurde in hun geene genoegzaame oplettendheid, geene genoegzaame
vatbaarheid, geen genoegzaamen eerbied voor zijne denkbeelden. ‘Indien ik eigen
kinderen had,’ zeide hij, ‘zouden ze gewisselijk geheel ie: anders zijn: want zij zouden
naar hunnen Vader gelijken. Hoe jammer is het, dat men buiten eene vrouw geene
kinderen kan krijgen! Moet dan al mijn vernuft met mij verloren gaan?’ Deeze inval
deedt hem het besluit neemen om in 't huwelijk te treeden; en, allengskens van zijne
wondersprenken tot hetgeen hij zijne vooroordeelen noemde terugkeerende,
bewandelde hij nagenoeg den weg der geheele waereld, zich egter altijd voor
bekwaamer aanziende dan eenigen anderen mensch.

Bedenkingen over den landbouw.
(Volgens FORSYTH's Principles of Agriculture.)
De Landbouw in 't algemeen, of in 't afgetrokkene beschouwd, mag gezegd worden
te bestaan in de Kunst, om uit de Aarde, in groote hoeveelheid, en in de grootste
volkomenheid, voor welke derzelver natuur vatbaar is, die Gewassen te teelen,
welke noodzaaklijk zijn voor het bestaan, of nuttig voor het leeven, der Menschen.
De Landbouwer verschilt van den Hovenier hierin, dat de laatstgemelde zich
voornaamlijk bezig houdt met het kweeken van kleine hoeveelheden der keuriger
en lekkerder gewassen, die eer moeten aangemerkt worden als voorwerpen van
weelde, dan als artikels van voedzel; terwijl de Landbouwer op een grooter schaal
werkt, met inzigt om zichzelven en zijne Landgenooten de noodwendigheden des
leevens te verschaffen.
In beschaafde Maatschappijen wordt de Landbouw, of de bearbeiding van den
grond, eene afzonderlijke bezigheid of beroep. Ten einde de Landbouwer zijne zaak
met vrugt en voordeel volvoere, is het noodig, dat hij niet alleen zijne aandagt vestige
op het bearbeiden van den grond, of het teelen der gewassen. - Die gewassen,
welke uit den aart geschikt en bekwaam zijn om een weezenlijk voedzel aan den
Mensch te verschaffen, zijn weinig in getal; en geene mindere Leermeesteresse,
dan de Ondervinding, heeft geleerd, dat dezelve niet met voordeel gezaaid en
voortgeplant kunnen worden, jaar op jaar, in denzelfden grond.
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Uit deezen hoofde is het noodzaaklijk, gras of andere planten, die den Mensch niet
tot voedzel strekken, op den eigensten grond te teelen. Dan schoon de menschen
geen gras kunnen eeten, kunnen zij het nogthans derwijze aanleggen, dat zij
zijdelings daarvan voedzel trekken. Zij kunnen het gras laaten eeten door Beesten,
wier eigenaartig voedzel het is; en, in deezer voege het gras, als 't ware, in
dierenvleesch herschaapen hebbende, kunnen zij die beesten ter spijze gebruiken,
en op deeze wijze een rijker en prikkelender voedzel verkrijgen, dan iets uit het
groeiend rijk ooit kan opleveren.
Het maakt, overzulks, een gedeelte van den arbeid des Landbouwers uit, om
deeze Dieren, welke ten voedzel gebruikt worden, aan te teelen en te voeden, ten
einde hij in staat gesteld worde om ten allen tijde voordeel te trekken van den grond,
welken hij bebouwt. Het is desgelijks noodig, dat hij, om zijne werkzaamheden met
voordeel te volvoeren, andere Dieren kweeke en voede, niet als een middel van
der menschen bestaan, maar ter oorzaake van de diensten, welke zij kunnen
toebrengen: want het heeft den weldaadigen Maaker deezer Wereld behaagd, op
dezelve weezens van eene ondergeschikte natuur te plaatzen, bekwaam om het
Menschdom in deszelfs werkzaamheden bijstand te bieden, zonder vernederd te
worden door den staat van dienstbaarheid, waarin zij geplaatst zijn. Tot het
bearbeiden van den grond zijn deeze Dieren, ter oorzaake van derzelver sterkte en
geduldig verdraagen van den last des arbeids, hoogst nuttig, en zelfs volstrekt
noodzaaklijk, in onze koude Gewesten, die het behulp des Landbouws behoeven
om den bewoonderen spijze te verschaffen. Deeze Dieren behooren, overzulks,
met de grootste zorge gevoed en gehuisvest te worden.
Uit deezen hoofde is de bezigheid eens Landbouwers van eenen zeer uitgestrekten
aart, vorderende veel vooruitzigts, en eene zeer groote maate van kundigheid
wegens de betrekkingen, welke 'er bestaan tusschen de belangrijkste voorwerpen
in de natuur - den grond, de jaargetijden, de dieren en de planten, in zo verre zij in
verband staan met het onderhouddes Menschdoms. Het is door deeze Kunst ten
top van volkomenheid te brengen, dat de Mensch in waarheid Heer der Wereld
worde. Hij onderwerpt, door zijne werkzaamheden, gedeelte van 's aardrijks
oppervlakte, en verkrijgt over de Dieren, die dezelve bewoonen, een wettig regt van
heerschappije of van eigendom, daar hij ze opgekweekt en leevensonderhoud
bezorgd heeft, door zijne kunst en arbeid. Hij gebruikt de Dieren, 't is waar, tot
voedzel; doch, eer hij zulks kan doen, moet hij daaraan onderhoud verschaffen,
naauwlettend zorge draagen voor derzelver vermenigvuldiging, gezondheid en
welweezen. Dewijl het den Dieren aan voor-
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uitzigt ontbreekt, is het einde, waartoe zij verordend worden, voor dezelven geen
kwaad.
Het is enkel in evenredigheid van de maate, in welke de belangrijke Kunst des
Landbouws gebloeid heeft, dat Volken voorspoedig geweest zijn, of op den duur
zijn kunnen. Elke verbetering, welke men daarin kan maaken, is eene weldaad, den
Menschdomme toegebragt: want door de hoeveelheid des voedzels voor de
menschen te vermeerderen, of het voortbrengen daarvan gemaklijker te maaken,
moet één deezer twee dingen steeds standgrijpen: óf het getal van weezens van
onze soort zal vermenigvuldigen, dat wil zeggen, een grooter getal van redelijke en
verstandige weezens zal in de Schepping bestaan; óf een grooter getal van die
reeds bestaan, zullen tijd en gelegenheid vinden tot verbetering van hunne
verstandlijke vermogens, door de kunsten en weetenschappen tot een hooger peil
van volkomenheid op te voeren. In deezer voege wordt de sterkte der Volkeren
vermeerderd, naar gelange hun grond met kunde bearbeid en bebouwd wordt; en
tevens vinden zij hunne onafhangelijkheid gewaarborgd, door op den grond, dien
zij bewoonen, alles te vinden, wat tot hun leevensonderhoud noodzaaklijk is.
Het is eene hoogstgelukkige omstandigheid, dat de Kunst des Landbouws, die
de grondslag is van alle andere Kunsten, en ten allen tijde volstrekt noodzaaklijk is
tot 's menschen bestaan, in alle opzigten bevorderlijk is tot het welweezen der
zodanigen, die 'er zich op toeleggen. Den Landbouw te beoefenen, verschaft
vermeerdering van lichaamskragten en gezondheid. Door de verscheidenheid van
werkzaamheden, daaraan onmiddelijk verbonden, verschaft dezelve eene groote
maate van opmerkzaamheid, aan de geringste persoonen zelfs, daarin onledig;
terwijl zij, ten zelfden tijde, gelukkig belet worden, dien geest van list en kunstenarij
te verkrijgen, welke in alle Landen geschikt is om het character te verlaagen van de
zodanigen, die opgetoogen worden in de minder weezenlijk belangrijke takken van
Koophandel. Het mist niet, in alle rangen en leevensstanden, een opregter en
hupscher character voort te brengen, dan eenige andere arbeid. Geen Landbouwer,
om zo te spreeken, heeft ooit geweigerd, of zelfs getwijseld, openlijk met alle
bijzonderheden van zijnen arbeid voor den dag te komen, en elke verbetering, welke
hij of zijne voorvaders hebben uitgevonden, in 't licht te brengen; terwijl, daarentegen,
in alle takken van handwerklijke kunsten en koopbedrijf, elke handeling, zo veel
mogelijk, met een sluier van geheimhouding overdekt wordt, en elke verbetering bij
den uitvinder bijft berusten, en zomtijds met hem ten grave daalt.
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Over den invloed der sneeuw op de gewassen.
Alle volken, die de gewesten der aarde bewoonen, in welke sneeuw valt, beschouwen
eenpaarig dit verschijnzel als een der middelen, door de Natuur gebezigd, om meer
kragts te geeven aan de gewassen, en meer werkzaamheids aan hunne ontwikkeling.
Haaren invloed op de groeijing schrijven zij toe aan de zouten, die zij zeggen in dit
bevrozen water aanweezig te zijn.
Sneeuw in groote menigte verzameld, gesmolten, in glazen vaten uitgedampt,
geen bezinkzel overlaatende, heeft deeze onderstelling als een harssenschim doen
beschouwen; en, door eene overdreevene redekaveling vervoerd, heeft men allen
invloed der sneeuw op de gewassen ontkend. Indien men eene gezette stemming
wil geeven aan zijne denkbeelden aangaande de uitwerkzels van dit verschijnzel,
moet men onderscheid maaken tusschen de slotsomme der waarneeminge en de
verklaaring, die men daarvan heeft zoeken te geeven.
Dat naa een zeer kouden winter de groeijing te sterker is, naar gelange de planten
onder meer sneeuw zijn begraaven geweest, is eene daadzaak, en eene slotsomme
van proefneemingen, door alle landlieden bevestigd.
Eene eenvoudige en natuurlijke oorzaak is daarvan voorhanden, onafhankelijk
van den salpeter en andere zouten, welke men voorgeeft dat de sneeuw bevat, en
die de ervarenis en de ontbinding hebben beweezen in dezelve niet aanweezig te
zijn.
De aardbol bezit eene zekere hoeveelheid warmtestoffe, in zijn binnenste
opeengehoopt. De sneeuw is een slegt geleider van de warmte; bezwaarlijk dringt
de koude in dezelve door; haare gemaatigdheid, wanneer zij snelt, is op Nul van
den Thermometer van REAUMUR.
Wanneer de oppervlakte der aarde met sneeuw bedekt is, verkoelt de koude der
lucht, die haar aanraakt, haaren klomp. De inwendige warmtestoffe des aardbols
dient om denzelven te verwarmen. Midden door de sneeuwlaagen heeft derhalven
een warmtestrijd plaats, waarvan het gevolg is, dat een gedeelte van de sneeuw
smelt, en dat de gemaatigdheid van het midden, alwaar de planten zijn, op Nul komt.
Aldus bezit de sneeuw de eigenschap, dat zij de planten, welke zij bedekt, in de
gemaatigdheid van smeltend ijs houdt, dezelve tegen eene strenge koude behoedt,
en haare wortels van eene gestadige vogtigheid voorziet, voor den groei zoo
noodzaakelijk.
De proefneemingen van INGENHOUSZ hebben ons geleerd,
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dat de tegenwoordigheid en de aanraaking der oxigene vereischt worden, om het
koorn zich te doen ontwikkelen. Van den anderen kant is het bekend uit de proeven
van HASSENERATZ, dat sneeuw niets anders is dan water in een staat van oxide; zij
moet derhalven aan den groei meer oxigene dan het regenwater opleveren.
Zie hier dan drie gantsch verschillende uitwerkzels der sneeuw op de groeijing.
1. Zij belet dat de planten van de vorst worden aangetast. 2. Zij verschaft aan de
gewassen eene gestadige vogtigheid, die hunnen groei geduurende den winter
bevordert, en ze, gevolgelijk, sterker in de lente maakt. 3. Zij doet een grooter getal
zaaden uitloopen, en vermeerdert alzoo het getal der planten, die boven den grond
groeien.
Indien de sneeuw niets anders dan de eigenschap hadt bezeten om de planten
te bewaaren, en te beletten dat zij door de koude sterven, is 't niet zeer waarschijnlijk
dat men haar zou beschouwd hebben als op den grond salpeteragtige zouten
nederleggende. Maar men heeft opgemerkt, dat zij het leder schroeide, op dezelfde
wijze als de zuuren, alsmede andere lichaamen, welke daarin gedompeld wierden;
en men heeft 'er uit beslooten, dat zij deeze schroeiende hoedanigheid was
verschuldigd aan een zuur, welk zij bevatte, 't welk men gezegd heeft salpeterzuur
te weezen.

Zonderling verschijnzel van boomenten.
Te Breslau heeft men eene zonderlinge proeve van enten genomen, die een zeer
ongewoon gevolg heeft opgeleverd. Een burgerman kreeg den inval, om in de enting
het sap van onderscheidene soorten van peeren te vereenigen, met oogmerk om
vrugten van gemengden aart te bekomen. Om daarin te slaagen, bedagt hij, de
enttakken van onderscheidene peereboomen midden door in hunne volle lengte te
snijden, allen zoo veel doenlijk even verre ontwikkeld en rijp. Hij vereenigde deeze
takken, zoo naauwkeurig hem doenlijk was, zoodat de vezels over en weder elkander
aanraakten, bondt ze zamen over hunne geheele lengte met zeer dunne banden
van eene kleeverige stoffe, naar veerkragtige gom gelijkende, en entte in de spleet.
Hij nam alle de niet tegen elkander overstaande looten weg, geene andere
overlaatende dan die van het boveneinde der twee takken, even als het overige van
den tak gespleeten, en de zijdlooten, wanneer er gevonden wierden, die dicht genoeg
bijeen stonden, om zamengevoegd te kunnen worden. Van verscheiden honderden
van dusdanige entingen vatte slegts een douzijn, en van deeze stierf een derde
gedeelte bij het uitloopen; maar de wel-
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nige overblijvenden deeden eene uitwerking, keurig en belangrijk genoeg, om de
boomkweekers tot het herhaalen en, ware het mogelijk, verbeteren van deeze
handelwijze aan te spooren. Tot nog toe hebben slegts vijf van deeze enten vrugt
gegeeven, en, onder deeze, twee gemengde vrugten, of liever van eene nieuwe
soort - van de twee andere heeft de eene vermaagschapte soorten gedraagen, en
de vijfde eene vermenging van de Grande Bretagne met de Bezy de Chaumontel
voortgebragt; en die het zonderling verschijnzel heeft opgeleverd, hier bedoeld,
heeft in 't eerste jaar eene gemengde vrugt gegeeven van eene buitengemeene
hoedanigheid; in het tweede jaar de eerste der peeren, uit welke de enting was
toebereid, en in het derde jaar de tweede dier peeren. De eigenaar van dien
zonderlingen boom verlangde te weeten, of de vrugten niet zouden verwisseld
hebben, zoodat de boom in het vierde jaar de gemengde vrugt droeg, zijnde hij
voorneemens om 'er alsdan enten van te neemen; doch die afwisseling heeft met
deeze eerste reize opgehouden, en de boom in het vierde jaar wederom Bezy de
Chaumontel gedraagen.
Eene zoo zonderlinge ondervinding is gewisselijk genoeg, om de boomkweekers
aan te moedigen tot het doen van een reeks van proefneemingen aangaande de
volmaakbaarheid en vermenigvuldiging van vrugten. Zints langen tijd zijn de
voordeelen deezer proefneemingen begreepen door de boomkweekers in het
Departement Jemmappe, die zich mogen beroemen, zints eene halve eeuw, de lijst
der peeren met nieuwe soorten, en onder deeze van de beste hoedanigheid, te
hebben vermeerderd, thans in Europa bekend. De eerste wenk daartoe wierdt
gegeeven door wijlen den Heer HARDENPONT, lid van het voormaalig Kerkelijk
Geregtshof van Henegouwen; hem volgden de Heeren CAPIAUMONT, DELNEUFCOUR
en anderen. De Abt DUQUESNE, een zeer vlijtig en ervaren Vrugtkundige, heeft te
Mons eene maatschappij van boomkweekers opgericht, thans uit zeven-en-zestig
leden bestaande, die jaarlijks Eereprijzen uitdeelt aan den uitvinder van eene nieuwe
vrugt, die, naar het oordeel der maatschappije, van eene goede soort gekeurd wordt.
De Heer DUQUESNE arbeidt zedert lang aan een Werk, waarvan de artikelen over
het enten en planten van Appel- en Peereboomen gereed zijn. Met verlangen zien
alle liefhebbers der vrugtkunde dit Werk te gemoet.
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Dr. B. Franklin's aanmerking over de Americaansche staats
regeling.
(Overgenomen uit een' zijner jongst uitgegeevene Brieven aan Mr. WHATLEY.)
Mijn Heer! - Gij schijnt de gesteltenis onzer Staatsregelinge niet wel te begrijpen.
Indien het Congres een steeds standhoudend Lichaam was, zou 'er meer reden
weezen om jaloers te zijn over de daaraan opgedraagene Magt. Doch de Leden
worden jaarlijks gekoozen, en kunnen niet langer dan drie jaaren naa elkander
gekoozen worden, noch meer dan drie jaaren in zeven; en elk kan, wanneer de
Aanstellers te onvrede zijn over zijn gedrag, ten allen tijde van zijn' post worden
verlaaten. De Leden zijn uit het Volk genomen, en keeren, den tijd uitgediend
hebbende, onder 't Volk weder; zij hebben geen duurzaamer bestaan in dien rang,
dan, om zo te spreeken, de afzonderlijke zandkorrels in een uurglas. Zodanig eene
Vergadering kan niet ligt gevaarlijk voor de Vrijheid worden. - Zij zijn 's Volks
dienaars, te zamenvergaderd om de volkszaaken af te doen en het algemeen welzijn
te bevorderen. De hun verleende magt moet genoegzaam weezen, of zij kunnen
de hun opgelegde pligten niet vervullen. - Zij hebben geen groote jaargelden, maar
een dagelijksch inkomen, en dit is naauwlijks toereikende om de noodige kosten
goed te maaken: zij hebben geen kans, om hooge eereposten, waaraan groote
inkomsten verbonden zijn, te beklimmen: zij hebben geene kunstenaarijen te werk
te stellen, om, gelijk dit wel elders geschiedt, verkoozen te worden.
Ik wenschte dat Oud - Engeland zo gelukkig was in het Rijksbestuur; doch ik zie
het niet. Gij Engelschen houdt uwe Regeeringsvorm voor de beste der geheele
wereld, en veragt de onze en andere. 't Is troostlijk, dat elk een goed gevoelen van
zichzelven heeft, en van alles wat tot ons behoort: elk denkt, dat zijn Godsdienst,
Regeering, Vrouw enz. de beste is van alle Godsdiensten, van alle Regeeringen,
van alle Vrouwen.
Te deezer gelegenheid herinner ik mij drie Groenlanders, die twee jaaren in
Europa gereisd, en, onder toevoorzigt van eenige Moravische Broeders, Duitschland,
Deenemarken, Holland en Engeland bezogt hadden. Ik trof hun, op hunne terugreize
na Groenland, te Philadelphia aan, en vroeg hun, of zij, de veel gemaklijker
leevenswijze der bezogte Volken, die het behulp der Kunsten hadden, gezien
hebbende, niet zouden verkiezen onder ons te blijven woonen? - Het antwoord
kwam hier op neder, dat zij met genoegen de gelegenheld
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genooten hadden om veele fraaije dingen te zien, doch dat zij verkoozen in hun
eigen Land te woonen. Welk Land, ondertusschen, meest uit rotzen en klippen
bestondt, zo onvrugtbaar, dat de Moravische Broeders van New-York aarde in hun
Schip medenamen, ten einde in Groenland een Kooltuin aan te leggen!

Anekdoten van den hertog De Montausier.
Geene belangrijke voorvallen ontmoet men in den leevensloop van deezen
buitengemeenen man, zijnen leeftijd, en den stand, waarin hij zich bevondt, in
aanmerking genomen zijnde; doch indien men doordringe in den geest der kragtige
gezegden, die van hem vermeld worden, zal men in hem een der belangrijkste
karakters der Fransche Geschiedenisse opmerken.
‘Mijne voorouders,’ plagt hij te zeggen, ‘zijn altijd getrouwe dienaars der Koningen,
hunne meesters, maar nooit vleiers geweest. Deeze eerlijke vrijheid, voor welke ik
uitkom, is een verkreegen regt, een familiegoed; en de waarheid is tot mij gekomen
van Vader tot Zoon, als een deel van mijn erfgoed.’
Niet anders dan onaangenaamheden en tegenspraak hadt hij nog in zijne
Landvoogdij van Normandie ondervonden, toen hij vernam dat aldaar eene pest
zich openbaarde; hij kondigt zijn vertrek aan; zijn gezin verzet 'er zich tegen, en hij
geeft tot antwoord: ‘Wat mij aangaat, ik geloof dat de Gouverneurs op hunnen post
moeten blijven, even als de Bisschoppen. Indien de verpligting niet even dringende
zij in alle omstandigheden, staat zij ten minsten gelijk in 't geval van algemeene
rampen.’
Ten tijde als hij den Daufijn (den grooten daufijn) opvoedde, verbeeldde zich
deeze, in eene hunner zamenkomsten, dat de Gouverneur hem hadt geslagen. ‘Hoe
nu, mijnheer! gij slaat mij. Men brenge mij mijne pistoolen!’ - ‘Geef aan Monseigneur
zijne pistoolen,’ hernam, zeer bedaard, de Hertog. ‘Wees bedagt, Monseigneur, op
hetgeen gij gaat beginnen.’ De Prins valt op de knieën. ‘Zie daar, Monseigneur,
waartoe de drift vervoere.’ Dit voorval is nergens aangeteekend, maar het is bij
overlevering bewaard in de familien, van MONTAUSIER, uit zijne eenige Dochter,
voortgesproten. Ik heb het uit den mond van een' zijner afstammelingen.
Op zekeren dag geleidde hij den Daufijn in eene hut. ‘Onder dit dak, Monseigneur,
in dit ellendig verblijf, woonen de vader, de moeder, de kinderen, die onophoudelijk
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werkzaam zijn om het goud te betaalen, waarmede uwe paleizen zijn versierd, en
die van honger sterven, om de kosten van uwe tasel te draagen.’
Toen hij, in de hoedanigheid van Gouverneur, afscheid van den Dausijn nam,
zeide hij: ‘Monseigneur, indien gij een eerlijk man zijt, zult gij mij beminnen; indien
gij het niet zijt, zult gij mij haaten, en ik zal mij zulks getroosten.’
Wie kent niet den vermaarden brief over het bemagtigen van Philipsburg?
‘Monseigneur! ik maak u geene komplimenten over de verovering van Philipsburg.
Gij hadt een goed leger, bomben, geschut, en VAUBAN. Ook maak ik u geene
komplimenten omdat gij dapper zijt; dit is eene erflijke hoedanigheid in uw Huis;
maar ik verheug mij met de geheele waereld, omdat gij goedaartig en weldaadig
zijt, doende derzulken diensten gelden, die weldoen; dit is iets, waarover ik u mijn
kompliment maak.’
Het begin, waarvan deeze man was uitgegaan, was het eerste zeggen, dat van
hem vermeld wordt: ‘Ik gaa ten hove, en zal 'er de waarheid zeggen.’
De vrienden der waarheid bewaaren dusdanige woorden in hun geheugen, en
herhaalen ze bij zichzelven, even gelijk de beminnaars der dichtkunde fraaie verzen
herhaalen.

De winter.
ô Quid solutis est beatior curis,
Cum mens onus reponit, ac peregrino
Labore fessi venimus Larem ad nostrum!
CATULLUS.

Lente prijk' met Rozelaren;
Zomer tooi' de korenbloem;
't Najaar duik' in wingertblaâren;
Winter met zijn graauwe hairen,
Winter heeft den hoogsten roem!
Laat de jeugd het Voorjaar vieren;
Hebzucht, zwoegen in den Oogst;
Wellust, met den Wijnkrans zwieren;
Ik wil Winters kruin lauwrieren:
Winters glorie klinkt het hoogst!
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Voor des Winters klappertanden
Geve ik vorsch- en krekelzang;
Voor het zweeten, hijgen, branden,
Kieze ik 't blazen in de handen,
En het kleppen van de tang.
Laat Auroor wat minder pralen
Met heur' bleekbestorven' mond!
Laat de zon wat vroeger dalen!
Niets op aarde kan er halen
By de Winteravondstond.
Vloed en springtij' moog wat rijzen
Boven heur gewone peil;
Boom en hei en veld vergrijzen;
En het Noord zijn kracht bewijzen
Aan het uitgespannen zeil:
Wang en vingers mogen blaauwen
Van het stollen van het bloed;
De ochtend op den middag graauwen;
En de dag in nevels flaauwen:
De avond maakt het alles goed.
ô Hoe zalig zijn die uren,
Als men, na een' korten dag,
Van het lastig plichtverduren
In vertrouwelijke muren
By zijn haardvuur rusten mag!
Als men, aan zich - zelv' hergeven,
Afgescheiden van 't gewoel,
Met de ziel om hoog geheven,
Aard en hemel rond mag zweven
In zijn' ouden leuningstoel!
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Als men, in 't gepeins verloren,
In den lieven haardsteêgloed
Lust en leven op voelt gloren,
Kommer, angst, en weedom smoren,
En zijn graâge leeslust boet!
Als men 't strengst der jaargetijden
Aan zijne Egaas trouwe borst,
Met zijn kinders om zijn zijden
Onbekommerd heen ziet glijden,
En om ijsgang geeft noch vorst!
Als men met zijn dierste panden,
Om den blijden haard verdeeld,
't Vrolijk avondvuur ziet branden,
En, by 't rusten van de handen,
De ooren met een praatjen streelt.
ô Hoe vlieten dan de dagen
In een zachte kalmte voort!
Met wat zalig welbehagen!
Door geen sneeuw of regenvlagen
In hun zoete rust gestoord!
ô Hoe zoet is 't, aâm te halen
In den schoot van zijn gezin!
Die naar anders niets kan talen,
Daar zijn wenschen in bepalen,
ô Die heeft den hemel in.
Hun te leven die ons minnen,
Wien wy alles zijn op aard!
Hun het noodig brood te winnen!
Voor niets anders hart of zinnen!
ô Dat lot is schatten waard!
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Laat dan Noord of Westen tieren;
Laat de hagel zoo hij wil
Tegen glas en venster gieren;
Laat het onweêr om ons zwieren;
't Blijft in huis en boezem stil.
Ja, volzalig zijn die uren,
Als men zich met Gade en kroost
Honig uit het leed mag puren,
En van wat men moog verduren
In elkanders liefde troost!
Zalig dan die avondstonden,
Die de barre Winter schenkt,
Als men, aan zijn huis gebonden,
's Levens wellust heeft gevonden,
Waar geen wareldsch leed ze krenkt!
Zalig, ja, die Winterstonden,
Vol van huisselijk genot!
Ware vreugde wordt gevonden
By de kuische huwlijkssponden,
In den omgang met zijn' God!

1805.
B.

Demosthenes en Cicero.
De oordeelkundige FENELON heeft, ten opzigte van de twee Redenaars DEMOSTHENES
en CICERO, deeze treflijke aanmerking te neder geschreeven: De Grieken,
DEMOSTHENES gehoord hebbende, riepen uit: Laaten wij ten strijde uittrekken en
PHILIPPUS bevegten! De Romeinen zeiden, naa het bijwoonen eener Redenvoering
van CICERO: Welk een uitmuntend Redenaar!
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Alexander de Groote en Julius Caesar met elkander vergeleeken.
Alexander de Groote.
Om eene juiste vergelijking te maaken tusschen het Leeven van ALEXANDER DEN
GROOTEN en dat van JULIUS CAESAR, zal ik ter loops eenige van beider uitsteekendste
bedrijven ophaalen; ten einde in staat te zijn om op te merken, waarin zij
overeenkomen, en waarin zij verschillen.
De eerste opmerkenswaardige bijzonderheid, ALEXANDER betreffende, viel voor,
toen hij nog een kind was. Gevraagd, ‘of hij, in de Olympische Spelen, om strijd zou
willen loopen,’ luidde zijn antwoord: ‘Ja, wanneer hij 'er Koningen aantrof om tegen
te loopen.’ Een zeggen, 't welk zeker eene grootheid van ziel uitdrukte, gemengd
met geene geringe maate van hooggevoeligheid; dan men hebbe iets af te schrijven
op zijne jongheid, en den invloed der opvoedinge op een zo jeugdig hart.
De vraagen, die ALEXANDER aan de Persische Gezanten voorstelde, waren in de
daad verbaazend; zij hadden niets kinderagtigs of laags, maar droegen de duidelijkste
kenmerken van een leevendig vernuft en volklonken oordeel, - een oordeelkragt,
zo groot, dat men zulks naauwlijks verwagt zou hebben van iemand, die tweemaalen
zijne jaaren telde.
Zijn temmen van den Bucephalus levert een verbaazend blijk op van de vlugheid
zijner bevatting; den aart van het Paard waarneemende uit de sprongen, die het
maakte, wanneer een der Hovelingen het wilde berijden, ontdekte hij spoedig, dat
het beest niet te temmen was door eene harde behandeling; dat zagtheid, en oplet-
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tenheid op den stand, waarin hij het Paard bragt, veel zou toebrengen om de fierheid
van het Dier te maatigen. Hij nam de proeve, en de uitslag beantwoordde aan zijne
verwagting.
ALEXANDER's kennis van en oordeel over alle onderwerpen moet verwonderlijk
geweest zijn: want wij ontmoeten hem als Bestuurder van Macedonie, slegts zestien
jaaren bereikt hebbende. Staande den tijd dat zijn Vader afweezig was in den krijg
tegen de Byzantiners, werd hem het Groot Zegel toevertrouwd; 't geen ten vollen
uitwijst het groot vertrouwen, 't geen PHILIPPUS in hem stelde.
Twintig jaaren bereikt hebbende, beklom hij eenen Throon, omringd met een
bijkans onnoemelijk getal vijanden; en, eer hij dertig telde, bragt hij ze te onder, en
ketende de geheele Wereld aan zijnen zegewagen. 't Geen van ALEXANDER verhaald
wordt, ten aanziene van zijn gedrag jegens TIMOCLES, bij het beleg van Theben, is
een treffend blijk van zijne edelaartigheid. Hoewel het eene geringe vergoeding was
voor de veelvuldige smerten door hem geleden, gedroeg hij zich, buiten twijfel, te
wreed, bij het inneemen dier Stad: dan de reden voor dusdanig eene handelwijze
heeft in het Staatkundige gewigt. Het lot van Theben moest dienen om het overige
van Griekenland in onderdaanigheid te houden. Menigwerf gevoelde hij berouw
wegens de wreedheden, aan de Thebaanen gepleegd; een berouw, 't welk een
geest van genabetoon in zijn hart kweekte of deedt opwaaken: want alle de andere
vermeesterde steden behandelde hij gelijk een edelmoedig krijgsman past. 't Geen
zijn berouw wegens het lot, den Thebaanen aangedaan, te meer blijks van opregtheid
doet draagen, is de waarneeming, dat hij elken Thebaan, die de nederlaage zijner
stad overleefd hadt, en van hem eene guunst dezelve, met de uitsteekendste teekens
van genoegen, verleende.
ALEXANDER ving den Persischen Oorlog aan met eene Legermagt, niet sterker
dan 38,000 man; een klein getal volks zeker, als men de grootheid der
onderneeminge in aanmerking neemt. In de daad zijn persoonlijke moed hieldt
eenen gelijken tred met zijne heerschzugt. - Den Hellespont met deeze manschap
overgetrokken zijnde, ging hij na den Granicus. HEPHESTION raadde hem, het niet
te onderneemen, die rivier over te trek-
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ken, of den krijg dat jaar voort te zetten, dewijl het jaargetijde te verre verloopen
was. Doch ALEXANDER, in diien raad geen genoegen neemende, zeide, ‘dat hij den
Hellespont zou onteeren, als hij den Granicus vreesde!’ - Dit gezegd hebbende,
reedt hij de rivier in, gevolgd door zestien Ruiters: dan, de stroom zeer sterk
loopende, won hij met zeer groote moeite den tegenover hem liggenden oever. Dit bedrijf spreidde met de schitterendste kleuren zijnen Heldenmoed en dorst na
Roem ten toone; dit versproldde een vuur in het hart van den minsten soldaat, die,
ziende dat hun Koning en Held de eerste was om het geweld des strooms te
braveeren, hem, al ware dezelve zevenmaal sterker geweest, in den dood of de
overwinning zouden gevolgd zijn. Hij wist, dat niets een Krijgsbevelhebber
dierbaarder maakt aan zijne Soldaaten, dan dat hij in gevaar en lijden met hun deele.
Toen PHILIPPUS VAN ARCANIA aan ALEXANDER, zich in Cilicie bevindende, een drank
gaf, dien men zeide vergiftigd te weezen, gaf hij een zonderling blijk van waare
grootmoedigheid. Hij reikte den Arts den brief, deeze beschuldiging inhoudende,
toe, en nam den drank teffens in. Ware die drank geweest gelijk de brief vermeldde,
dan zou zijn edelmoedig steunen op de trouwe der vriendschap de wereld, op dien
tijd, beroofd hebben van eenen Held, die, om veele goede hoedanigheden, groote
agting verdiende.
De minzaame behandeling, welke het Gezin van DARIUS van ALEXANDER ontving,
naa den slag in de engten van Syrie, doet eere aan de gevoeligheid van zijn hart,
en de hoogagting, waarmede hij een te ondergebragte Majesteit behandelde. Hij
beval, dat deeze als van Koninglijken bloede, en niet als gevangenen, zouden
behandeld worden. Weinige Overwinnaars zouden zich gedraagen hebben gelijk
hij, wanneer zij zulk een aantal schoone Vrouwen in hunne magt gekreegen hadden.
Hij bragt toen in daadlijke betragting de voorschriften, hem gegeeven van zijnen
Leermeester ARISTOTELES, de lessen van het beheer zijner driften. Door dit gedrag
stak hij verre uit boven zijnen zo zeer bij hem geliefden ACHILLES; en dien te
evenaaren, was zijne grootste eerzugt.
Wanneer ANTIPATER bij ALEXANDER woorden van beschuldiginge sprak tegen diens
Moeder, gaf hij ten
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antwoord: ‘Ik verwonder mij, dat ANTIPATER niet weet, dat één traan van eene Moeder
duizend zulke Brieven als deeze uitwischt.’ - Hij onderhieldt zijne Vrienden scherplijk,
wegens hunne gereedheid om tot de wellustige zeden der Perzen over te gaan.
ALEXANDER's redenen tot een tegenovergesteld gedrag waren klemmende en hem
waardig. Hij besloot met te zeggen: ‘Het einde en de voltooijing mijner Overwinningen
was, de ondeugden en zwakheden der zodanigen, die ik te onderbragt, te vermijden!’
Woorden, welke hij bekragtigde door zijn eigen voorbeeld.
Bij ALEXANDER's laatste najaagen van DARIUS, bevondt hij zich met zijn krijgsvolk,
naa een langen en hoogst vermoeijenden marsch, smachtende van dorst. Eenige
Macedoniers hadden, in deezen dringenden nood, een kleinen voorraad van water
gevonden, en bragten het voor hunne vrouwen en kinderen in het Leger. Op een
tijd dat ALEXANDER zelve van dorst smachtte, booden die krijgsknegten hem eenig
water aan. Hij nam den helm, waarin het water was, in zijne hand; maar rondziende,
bemerkte hij, dat de oogen van alle de Soldaaten zich met greetigheid op dien
vreemden drinknap vestigden. Zonder een druppel te drinken, gaf hij het aangeboden
water met dankzegging terug, betuigende: ‘Zou ik alleen drinken, en alle anderen
smachten? Zij zouden met reden misnoegd zijn!’ Zulk eene daad van lijden en
verdraagen, zulk eene grootmoedigheid, was regt geschikt om zijne krijgslieden
wilvaardige volgers te maaken.
Het lot, waartoe hij BESSUS, den Moordenaar van DARIUS, doemde, wordt door
zommigen met den naam van wreed bestempeld; dan anderen houden het daarvoor,
dat het de grootste wreedheid zou geweest zijn, zulk een monster op aarde te laaten
leeven.
ALEXANDER gaf, in veele gevallen, doorsteekende blijken van een teergevoelig
hart: zulks betoonde hij inzonderheid door zijne smert over den moord van DARIUS,
en zijnen rouw bij den dood van de Gemalinne diens ongelukkigen Vorsts. Behalven
zijn leedweezen over haar, als eene beminnelijke Vrouwe, beroofde zulks hem van
de gelegenheid, om de hoogagting, welke hij haar toedroeg, te betoonen.
In Arcania gekomen, ontmoette een partij Barbaaren de Soldaaten, aan welken
ALEXANDER de zorge voor
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zijn geliefd Paard Bucephalus hadt toevertrouwd; en zij namen deezen gevangen.
ALEXANDER vaardigde manschap tot hun af, met den eisch om het Paard terstond
weder terug te geeven. Niet alleen gaf hij daarvoor een groot lotgeld, maar
behandelde hun voorts vriendschaplijk. Veele andere blijken van edelmoedigheid
omtrent zijne vijanden troffen het hart zijner knegten.
Voorzeker was een vlek in ALEXANDER's Character de wijze, op welke hij te werk
ging, om te weeten te komen wat PHILOTAS van hem zeide (als hij dronken was)
door middel van ANTIGONE, zijne Maitresse.
Men kan niet zeggen, dat ALEXANDER ergdenkend was wegens de oogmerken
van anderen; maar hij was niet vrij te spreeken van ligtgeloovigheid, inzonderheid
ten opzigte van alles, wat hem verhaald werd van de zodanigen, die anderen
beschuldigden van iets tegen zijnen Roem gesproken te hebben. Dit raakte de
teergevoeligste snaar van zijn hart, en, kon iets hem tot wraak aanporren, 't was
zulk een bedrijf. De zamenzweering van DRINNUS strafte hij zeker te zwaar, en 'er
sneefden onschuldigen bij het bloed, te dier gelegenheid gestort. - Wat zal men
zeggen van den dood van CLITUS? Schoon ALEXANDER te veel wijns gedronken hadt,
verdroeg hij diens beledigingen, eenigen tijd, met groot geduld; en, naa een oogenblik
van dolzinnigheid, gebooren uit rechtmaatig opgewekten toorn, was zijn berouw,
wegens die daad, zo verregaande, dat hij het zwaard in zijn eigen hart zou gestooten
hebben, hadden de rondsom staande Officieren hem niet wederhouden.
Een zwarte vlek heeft op ALEXANDER doen kleeven zijn gedrag in Indie, waar hij,
met eene Stad 't verdrag der overgave getroffen hebbende, op voorwaarde, dat de
Bezetting ongestoord de poorten zou uittrekken, bij dien aftocht op hun aanviel, en
ze allen om 't leeven bragt. - Dit bedrijf gaf een erger doodsteek aan zijnen Roem,
dan alle zijne vijanden hem konden toebrengen, in alle de jaaren dat hij steden
bemagtigde.
Aan de oevers van den Hydaspus liet ALEXANDER wapenrustingen, voor reuzen
geschikt, begraaven, ten einde volgende eeuwen van de kloeke gestalte der
Macedoniers te doen spreeken. Dit was zeker een ijdele trots; hij moet gedagt
hebben, den Indiaanen schrik aan te jaagen, op de beschouwing van zulke
wapenrustingen: welk, mog-
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ten zij denken, zou hun lot geweest zijn, indien zij onder de magt van zulke reuzen,
aangevoerd door eenen Man als ALEXANDER, gevallen waren! - Bij den dood van
zijnen Vriend HEPHESTION vergat ALEXANDER te eenemaal de tedere aandoeningen
der menschlijkheid. Rouw over den dood van eenen, dien hij zo teder beminde,
vervoerde zijnen geest. Hij vierde bot aan verkeerde Godsdienstbegrippen, en
offerde een geheel Volk op aan de schim van dien Vriend zijner ziele. Dan hij volgde
deezen Vriend, kort daarop, na 't rijk der schimmen.

Julius Caesar.
Mijne aanmerkingen over JULIUS CAESAR vang ik aan van den tijd, waarop hij zijn
eigen rantsoen aan de Cilicische Zeerooveren betaalde; niets treffends komt vóór
dien tijd in zijne leevensgeschiedenis voor. De wreedheid zijns gedrags tegen deeze
Mannen, daar hij geboodt dat zij zouden gekruizigd worden, geeft ons geen gunstig
denkbeeld van zijn hart: want in de jaaren, wanneer hij deeze schriklijke wreedheid
deedt pleegen, voelen de meeste menschen eene grooter overhelling tot betoon
van zagtaartige menschlievenheid, dan ouden, verhard in gruwlijke boosheid.
Schoon het plaatzen der Standbeelden en andere Eereteekenen voor MARIUS in
Rome een spreekend blijk opleverde van zijne eerzugt en stoutmoedigheid, slaagde
zulks naar zijnen wensch. Het volk, ingenomen met zulk een merkteeken van moed
en uittarting der vijanden van dien grooten Man, juichte dit bedrijf toe, en verhief
hem als den éénigen, waardig dien Romein in den bloede te bestaan.
In de zaak van CLODIUS, die niet alleen de heilige verborgenheden van de Godesse
BONA onteerde, maar zelfs de kuischheid van POMPEJA belaagde, was hij tot laagheid
zagt. Doch CAESAR scheen, ten dien tijde, alle eer van zijn Huis op te offeren aan
het bejag van Volksgunst.
Wanneer CAESAR de Leevensgeschiedenis van ALEXANDER DEN GROOTEN las,
borst hij uit in traanen, en het speet hem, dat hij ongelauwerd den leeftijd bereikte,
waarin ALEXANDER reeds de Wereld overwonnen hadt. Eene veragtlijke zwakheid
in de daad!

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

51
CAESAR's eerste krijgstocht was tegen de Galliciers en Luciliaanen. Hij overwon ze,
en maakte eenige wijze inrichtingen ten opzigte van het betaalen der schulden,
regtvaardig handelende ten opzigte van de schuldigen en de schuldeischers. Staande
zijne krijgstochten in Gaulen ging hij met eerlijkheid te werk. Zijn persoonlijke moed
was, in de daad, te bewonderen; terwijl teffens zijne bekwaamheden als Veldheer
de wereld deeden versteld staan. Zijne ziel was zo wel gestemd voor de
arbeidzaamheden in het kabinet, als voor die in het veld: want, met zijn Leger zich
op eenen grooten afstand van Rome bevindende, hadt hij ontelbaar veele
gelegenheden, in de herhaalde boodschappen aan den Raad gezonden, om zijne
bekwaamheden als Staatsman, in vollen luister, ten toon te spreiden.
Bij den aanvang der Burgeröorlogen tusschen hem en POMPEJUS, stelde hij zijnen
Mededinger voor, om wederzijds hunne vooringenomenheden en eischen ter zijde
te stellen, en als onbeämpte Burgers na Rome te keeren. Dit levert een blijk op van
zijne Vaderlandliefde. Dat beginzel, zo ingeworteld in het hart van elk' Romein,
werkte, op dat maal, zo sterk in hem, dat hij het behoud des Vaderlands boven eigen
grootheid stelde. POMPEJUS weigerde het, en alle de verschriklijkheden van eenen
Burgerkrijg woedden met zulk eene uiterste dolzinnigheid, dat niets, dan de volstrekte
val van een van beiden, een einde aan de jammeren des Gemeenebests kon
maaken.
Naa den hoogst gedenkwaardigen slag van Pharsalia, waarin POMPEJUS de volle
nederlaag kreeg, was de taal, die CAESAR voerde, wanneer hij den voet zette in 's
vijands Legerplaatze, overdekt met de lichaamen der verslaagenen, treffend. ‘Dit
wilden zij! - Zij dwongen mij tot dit bedrijf! CAJUS CAESAR moest dit doen, of den
roem van alle zijne voorige Overwinningen verliezen, door lafhartig 's vijands
Legerbenden te laaten ontkomen!’ Hartroerende gedagten in eenen Man met
krijgsroem bekranst, de verlaaten Legerplaats van POMPEJUS overtrekkende,
heenenstappende over de ontzielde en zieltoogende lichaamen zijner Landgenooten,
van wier dood hij zichzelven als de voornaamste oorzaak erkende! wat moet hij op
dit oogenblik niet gevoeld hebben! De traanen, die hij stortte over POMPEJUS, doen
hem meer eers aan, dan alle de krijgslanrieren, welke hij behaalde,
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van die in Gallicie af, tot die in de velden van Pharsalia. - Wanneer CATO, naa den
veldslag van Thapsacus, zichzelven om 't leeven bragt, riep CAESAR uit: ‘CATO, ik
benij u uw dood, dewijl gij mij de eer benijdde om uw leeven te spaaren!’ - De
goedertierenheid, betoond aan allen van de partij van POMPEJUS, die deezen
Mededinger overleefden, heeft veel blijks van edelaartigheid.
De overwinningen van CAESAR waren van meer aangelegenheids dan die van
ALEXANDER, (dien hij zich ten voorbeeld van nastreeving stelde) dewijl die des
jeugdigen Krijgshelds meest alle in ijdelen rook verdweenen, naa dat hij den laatsten
adem hadt uitgeblaazen; doch die van den Romein volduurden jaaren lang naderhand
in Italie. Hij behaalde een zegepraal wegens Egypte, Pontus en Africa, en eindelijk
van wegen de vermeestering van Juba.
CAESAR ontwierp veele verbaazend groote plans: een deezer, indien het
welgeslaagd ware, zou ten achtsten wonder in de wereld gestrekt hebben; zijn
oogmerk was om de landengte van Corinthe door te dringen. Hij hadt ten doel, de
rivieren Apian en Tyber af te leiden, zo dat ze rechtstreeks van Rome na Circanum
liepen, en van daar na zee bij Toracina. Hij wilde alle de moerassen rondsom
Mamentuna opdroogen, ten einde veele duizenden in den landbouw en andere
nuttige bezigheden werk te verschaffen.
Ontelbaar veele waren CAESAR's vaderlandlievende plans. Hadde hij geleefd om
dezelve te volbrengen, zij zouden meer nuts voor Rome gebaard hebben, dan alle
haare schitterende zegepraalen te gader.
Zijne Tijdregeling was van het grootste nut voor zijn Land, naardemaal dezelve
ten redmiddel strekte uit de onvermijdbaare verwarring, welke het gemis daarvan
te Rome zou hebben moeten veroorzaaken. Het was niet overeenkomstig met de
scherpheid zijns oordeels, dat hij de toegenegenheid des Volks in de waagschaal
stelde, door eenen Titel aan te neemen, die haatlijk moest klinken in de ooren der
oude Gemeenebestgezinden.
CAESAR's dood was allerontzettendst, en ging gepaard met bijzonderheden, die
denzelven te treffender maaken. Wat hadt CAESAR gedaan, 't geen POMPEJUS niet
zou gedaan hebben? Nogthans droeg men leedweezen over POMPEJUS, en CAESAR
werd vermoord - vermoord door
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een aantal, die het op zijn leeven gemunt hadden; - geene dolken troffen hem dieper,
dan het zien van BRUTUS onder dit aantal. ‘En gij ook hier, BRUTUS!’ Dit gezegd
hebbende, viel hij ter aarde, en gaf den jongsten snik.
ALEXANDER DE GROOTE werd, als 't ware, een Koning gebooren - JULIUS CAESAR was
een Burger: maar een Burger van Rome, die toen de Burgemeesterlijke waardigheid
beklom, stondt gelijk met eenig Koning op aarde, uitgenomen de duurzaamheid
zijns gezags. Beiden bezaten zij dezelfde grootheid van ziel, - beiden hadden zij
denzelfden onleschbaaren dorst na roem. Edelaartigheid blonk nu en dan in het
Character van den eenen zo wel als in dat van den anderen uit.
Door CAESAR's goedertierenheid (schoon dezelve blijkbaar niet uit een belangloos
beginzel opwelde) won hij de liefde des volks, 't geen hem tot alle opeenvolgende
waardigheden, en eindelijk tot Consul verhief. - Ten aanziene van de zagtere
aandoeningen des harten, was CAESAR veranderlijker dan ALEXANDER, wiens
tederhartigheid (buiten de gevallen wanneer de dronkenschap hem vermeesterde)
als een zagte stroom vloeide. Deeze zagtheid van aart maakte hem egter niet
onbekwaam om heldendaaden te volvoeren. Neen, in deeze was hij gelijk aan
CAESAR, of eenig Held vóór hem.
De Eer- en Staatzugt van CAESAR deedt hem de Republiek om verre werpen, ten
einde hij al de magt des Gemeenebests in zijne handen mogt krijgen, en krijgsvolk
naar welgevallen werven; dat krijgsvolk na de uiterste einden der aarde voerende,
om, door de grootheid zijner krijgsverigtingen en daaden, zijne grootheid boven
andere Stervelingen aan den dag te leggen.
De Eerzugt van ALEXANDER nam eene nog hooger vlugt; hij dong 'er na om een
God te zijn, daar hij in zijne daaden meer dan een Mensch scheen. In hem, den
vermeenden Zoon van JUPITER AMMON, vereenigden zich verscheide volkomenheden,
die in verschillende Goden vielen.
De Macedonische Vorst hadt zeker die strengheid en afstootende stugheid niet,
welke het gelaat van CAESAR bewolkten, en voor zijne Vrienden zelfs hinderlijk
waren.
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De openhartigheid en heuschheid, die op het gelaat van ALEXANDER speelden,
bewoogen aller harten tot onderwerping.
Zouden wij beide deeze, ondanks hunne gebreken en afkeurenswaardige
bedrijven, groote Mannen geen regt laaten wedervaaren, met te neder te schrijven:
CAESAR was een eerzugtig Man, dapper in het Veld, verstandig in den Raad,
bedreeven in de Letteren, verheven van Character, en daarin een Romein. ALEXANDER dorstte even zeer, zo niet meer, na Roem; hij was dapper, en zo
edelmoedig als dapper. Hij hadt zijnen geest versierd met de fraaije letteren, en
zijne ziel bezat die vermeesterende bevalligheden, welke de hardheid der driften
verzagten.

Gelukkige genezing van eene zware handwonde.
Op den 18 November 1806 ontbood men mij, tegen den avond, ten huize van JAN
BOUMAN, wonende in het dorp Ouderkerk aan den Amstel; daar komende, vond ik
een jongman, KLAAS WINNER genaamd, met zijne regterhand op tafel leunende, die
met eene menigte van doeken omwonden was, en, als 't ware, in een bloedbad
gedompeld lag. Naar de oorzaak gevraagd hebbende, gaf men mij te kennen, dat
deze KLAAS WINNER met zijn' maat, ten huize van THIJMEN KOEK of BRUER, in den
ronden hoeperpolder, bezig zijnde met het afhakken van eenig vleesch, en daarvan
een stuk, op het blok liggende, willende vasthouden, door zijnen maat met het groote
hakmes eene wonde was toegebragt, welke zich dwars over de regterhand uitstrekte.
De wonde onderzocht hebbende, bevond ik dat dezelve haar begin nam van het
nahandsbeen van den duim (os metacarpi pollicis) en dwars over de nahand tot
aan de articulatie van den pink, tusschen denzelven en den naasten vinger door
ging tot benedenwaarts in de hand. Alles was van boven dwars doorgehakt, gelijk
ook de drie nahandsbeenderen, waarvan het eerste naast den duim voor een
gedeelte en de twee volgende
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geheel afgekapt waren, zoodanig dat de twee volgende vingers nederwaarts en
geheel los hingen.
Mijn eerste werk was het bloeden te stelpen, en, zoo goed de omstandigheid dit
toeliet, de wonde te sluiten en te verbinden, bevelende het verband met een warm
oxycraat vochtig te houden: ik vond mij tevens genoodzaakt eene breede spalk van
spanenhout onder de hand te plaatsen, gaande voorbij de toppen der vingeren tot
een gedeelte van den onderarm, om alles zoo veel mogelijk te ondersteunen, en
voornamelijk om de twee geheel loshangende vingeren steunsel te bezorgen: de
spalk vulde ik in de hand met een opgerold windsel tot eenen gelijken steun en
gelijke dragt, en om eene verzakking van stof zoo veel mogelijk in tijds voor te
komen, daar ik hiervoor reeds bevreesd was.
Ik vond vervolgens de geheele hand zeer ontstoken en gezwollen, en beval hierom
zorgvuldig en gedurig voort te gaan met het verband door het warm oxycraat vochtig
te houden. - Dan met de grootste verwondering ontdekte ik, na verloop van 5 a 6
dagen, dat de ontsteking geheel verdwenen was, dat de hand 'er zeer wanstaltig
begon uit te zien, en dat zij zeer bleek, bol en oedemateus gezwollen was. Bij het
losmaken van het verband bespeurde ik tevens dat de wieken enz. zwart
aangeslagen waren, en eenen ondragelijken stank van zich gaven, als dien van
verrot spek; redenen om mij te doen besluiten dat 'er reeds caries aanwezig was.
Daar ik nu voor eene geheele verstikking beducht was, en alzoo voor het behoud
der geheele hand vreesde, besloot ik uit dien hoofde tot een fomentum uit aq. calcis,
sal ammoniac. en sp. vin. caphur. bestaande, waardoor het mij gelukte de
oedemateuze zwelling te verminderen, terwijl 'er zich van dag tot dag meerdere
levensbeweging vertoonde. - Na verloop echter van 4 a 5 dagen ontdekte ik aan
den binnenkant bij de articulatie van den pink, van binnen in de hand, eene kleine
fungeuze opening, welke ik onderzocht hebbende, bevond tot binnen in de hand
door te dringen. Ik trachtte dezelve te zuiveren door eene injectie uit de tinct. myrrh.
aloes. succin. en mel rosarum bestaande, om alzoo het dreigend bederf en de caries
voor te komen; dan na twee dagen openbaarde zich bij de articulatie van den
voorsten vinger een absces, 't welk ik opende, en waaruit zich eene groote
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hoeveelheid ichoreuze etter ontlastte. Den volgenden dag onderzocht ik nader, en
bevond dat die beide openingen gemeenschap hadden, en de geheele binnenhand
een sinus was, en dat ik, met mijn holle sonde bij den pink ingaande, bij den voorsten
vinger weder uitkwam; ik zag mij dus genoodzaakt dien sinus te dilateeren, en de
hand van binnen dwars door te snijden, waardoor de twee vingeren, van dien kant,
op nieuws hunne vastigheid verloren, en ik de hoop opgaf om deze te zullen
behouden. Tot mijn genoegen bevond ik echter, dat de wonde boven op de hand,
in dien tusschentijd, zoo verre weder was aaneengegroeid, dat die twee vingeren
van dien kant eenige stevigheid verkregen hadden; bezorgde dus van onderen door
mijne spalk zoo veel ondersteuning en dragt als mogelijk was, ter bereiking van mijn
oogmerk. Ik verbond vervolgens dien sinus, denzelven van binnen met een poeder
uit de pulv. myrrh. en euphorb. bestrooijende, en met wieken, in mijne vorige tinctuur
gedoopt, beleggende, waardoor ik bespeurde dat de teekenen van caries en de
stank tevens van tijd tot tijd verminderden. - Dan de vinger naast den pink (die het
meest digt bij de articulatie geleden had) bleef bij aanhoudendheid zeer oedemateus,
hetwelk mij op het vermoeden eener verborgene caries bragt, te meer, daar 'er zich,
tusschen den pink en den daar aan volgenden vinger, op nieuws, een absces
openbaarde, waaruit zich veel etter ontlastte: na hetzelve geopend te hebben,
bevond ik dat het zeer fungeus was, verbond het met de vitr. alb., en vervolgens
met mijne vorige tinctuur en poeder voortvarende, schikte zich alles tot eene radicale
genezing. - Dan tot mijn leedwezen ontdekte ik op den 28 December des vorigen
jaars wederom van boven bij de articulatie van den pink eene kleine fungeuze
opening: doch dezelve onderzocht hebbende, bevond ik dat zij niet diep ging, en
overwon haar met de alumen ustum en mijne vorige tinctuur. - Den 7 Januarij 1807
echter bevond ik de geheele hand, van binnen en van buiten, voornamelijk bij de
articulatie van de middelste vingers, zeer ontstoken, en ontdekte bij de articulatie
van den naast aan den pink gelegen vinger, van binnen in de hand, een absces,
hetgeen ik opende, en waardoor zich op nieuws eene groote hoeveelheid van dikke
etterstof ontlastte, welke een zeer onaangenamen reuk van zich gaf: ook bespeurde
ik bo-
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ven op de hand, op twee a drie plaatsen, de beginselen van op nieuws opkomende
verzweringen; en dit maakte mij hopeloos omtrent het behoud der hand. Ik kon
geene andere oorzaak vinden, dan dat de patient, zich verbeeldende alle
zwarigheden te boven te zijn, ondanks mijne welmeenende raadgevingen omtrent
zijnen te houden levensregel, daarin zich had te buiten gegaan, waarvoor ik
bovendien zeer gegronde redenen had. Ik liet andermaal de hand met het warm
oxycraat gedurig nat houden; en op mijne vorige wijze en met mijne vorige middelen
voortgaande, heb ik, na lang sukkelens, vooral bij den pink en den naastgelegen
vinger, tot mijn groot gehoegen alle zwarigheden overwonnen, mijn oogmerk, tot
geluk van den patient, bereikt en de hand radicaal genezen, zoo dat KLAAS WINNER
thans het volle gebruik zijner vingeren heeft, behalve dat die naast den pink nog
eenige stijvigheid had, doch niet twijfelende of ook dit zal na eenigen tijd volkomen
te regt komen.
Mij verpligt rekenende dit belangrijk geval aan mijne Kunstgenooten en alle echte
beminnaars der edele Heelkunde mede te deelen, noeme ik mij met achting
HENDK. CN. WIEMAN,

Chirurgijn enz. te Ouderkerk.
Ouderkerk aan den Amstel,
den 3 Februarij 1807.

Het genootschap der menschelijkheid, te Londen.
Dit Instituut, zegt Doctor FRANK, in zijne Reis door Parijs, Londen en een groot
gedeelle van Engeland en Schotland, in den jare 1803 gedaan, heeft de onmiddelijke
redding van het leven van den mensch ten doel. Hetzelve werd in den jare 1774
door Dr. COGAN en Dr. HAWES gesticht. Tot eene aanleiding daartoe strekte eene
door Dr. COGAN ondernomene vertaling in het Engelsch van de Gedenkwaardigheden
van het Amsterdamsch Genootschap ter redding van Drenkelingen, en wekte bij
Londens Ingezetenen den lust op, om dit voorbeeld
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na te volgen. Dr. COGAN's pogingen waren niet vruchteloos. Integendeel, het daardoor
ontstane Genootschap had zich niet alleen de redding van verdronkenen,
bevrozenen, verstikten en van den bliksem getroffenen ten doel gesteld, maar
hetzelve trachtte tevens alle die omstandigheden te voorkomen, welke de menschen
in bovengenoemde onheilen konden storten. Ook thans houdt het zich zoo edel
bezig met middelen op te geven, waardoor ongelukkige schipbreukelingen kunnen
gered worden. Mogten deze werkzaamheden, even als de andere, met een zoo
gelukkig gevolg bekroond worden! Dit gesticht heeft, zedert het oogenblik zijner
oprigting tot in den jare 1803, twee duizend zeven honderd en acht-en-negentig
wezenlijke schijndooden gered.
Dit Genootschap der Menschelijkheid heeft, zoo in Londen als in deszelfs omtrek,
zeven reddingshuizen opgerigt. In het jaar 1801 werden vijftien vrouwen, dertien
mannen en acht kinderen, van den dood, dien zij in het water zouden gevonden
hebben, gered. Vele Genees- en Heelineesters zijn tevens in onderscheidene wijken
der Hoofdstad, van wegen dit Genootschap, met Noodkassen voorzien, om den
verongelukten dadelijk ter hulpe te kunnen snellen. Derzelver verrigtingen worden
door Gouden en Zilveren Gedenkpenningen beloond. De hiertoe betrekking
hebbende uitgaven, gelijk ook die van het geheele Genootschap, worden door eene
Inteekening bestreden. Die, welke daaraan deel nemen, komen tweemaal 's jaars
bijeen, en kiezen alsdan uit hun midden eenigen, die alle twee maanden zitting
houden. Dit Genootschap viert daarenboven twee groote en belangrijke Feestdagen.
Een dezer is aan de jaarlijksche Redevoering, en de andere aan het jaarlijksch
Feest, gewijd. Ik had het genoegen beiden bij te wonen, als daartoe van Dr. HAWES
een entré-billet verkregen hebbende.
Op Zondag den 24sten April 1803 verzamelde zich eene talrijke schaar in de Kerk
van St. James. De oogen van alle aanwezenden waren op eene meer verhevene
plaats in het midden van de Kerk gerigt. Daar stonden over de dertig zindelijk
gekleede personen van onderscheidene jaren en kunne. Deze waren het, die hoofd
voor hoofd in het afgelopen jaar door het Genootschap gered waren. Ieder hunner
had een prachtig ingebondenen Bijbel onder den arm, met het opschrift: Geschenk
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van het Koninklijk Genootschap der Menschelijkheid. Voor den aanvang der
Redevoering zongen alle aanwezenden eenige Liederen, en nu betrad Lord Bisschop
van Gloucester den predikstoel. Hij verscheen aldaar niet alleen als groot Redenaar,
maar verried ook een diep inzigt in het vak der natuurkunde van den mensch. Men
kon de verschijnselen, die den schijndood vergezellen, niet treffender asmalen dan
hij zulks deed. In het slot zijner redevoering sprak hij van de gelukkige gevolgen,
welke de verrigtingen van het Genootschap tot op dien dag bekroond hadden. Hierop
wendde hij zich tot de aanwezige geredden, en sprak hun zeer treffend en
aandoenlijk aan. Dit maakte zulk een indruk, dat twee hunner onmagtig ter aarde
vielen. Bijzonder zag ik een jongeling, door hevige stuiptrekkingen overvallen, op
den grond zinken. De omstanders verzekerden mij, dat hij zichzelven van het leven
had willen berooven, maar door een medelid van het Genootschap van dit oogmerk
was afgebragt.
Na de aftrede des Redenaars van den kansel zong men andermaal eenige
Liederen, en nu verliet een ieder de Kerk, bij welke gelegenheid ieder tevens eenige
bijdrage tot instandhouding des Genootschaps gaf. - Dit voorval had een diepen
indruk op mij gemaakt; ik vermoedde niet dat mij nog een roerender tooneel wachtte.
Dit had den volgenden Woensdag, den 27sten April, plaats. Ik bedoel het jaarlijksch
Feest, dat in een der Londensche Logementen door eenen maaltijd gevierd werd.
Meer dan twee honderd personen namen daaraan deel. Men was zeer vrolijk aan
tafel, zong het bekend Engelsch Volkslied, God save the King! en dronk de gewone
gezondheden. Eensklaps weergalmde een treurmarsch uit de Opera Koning Saul
van HäNDEL, - de deuren openden zich, en een Vaandeldrager trad binnen; op zijn
vaandel las men de woorden: Wij prijzen God en danken hem! Dezen volgden in
orde alle die genen, welke door toedoen van het Genootschap in het afgelopen jaar
van den dood gered waren. Eene vrouw, welke van eene hooge geboorte scheen
te zijn, begon den optogt. Zij werd door twee medeleden van het Genootschap
begeleid. Na dezen volgde een aantal kinderen, door hunne ouders vergezeld, en
eindelijk verschenen 'er verscheidene jongelingen en meisjes, die allen den tot
geschenk verkregen Bijbel onder den arm droe-
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gen. De optogt ging tweemaal om den disch. Welk een tooneel! De geredden, de
redders, ja alle de aanwezigen, waren van één gevoel doordrongen. Een ieder gaf
zijne tranen den vrijen loop, en dit was voor allen de grootste weldaad. Naauwelijks
had zich de optogt ter zijde geplaatst, of eene algemeene diepe stilte volgde. Na
eenige oogenblikken werd dezelve door eene roerende Redevoering van den
Voorzitter des Genootschaps, den Graaf STAMFORD, afgebroken. Na dezelve volgde
die van den Bisschop van Gloucester. Men kan zich den inhoud van beiden
gemakkelijk voorstellen. Naauwelijks waren zij geëindigd, of de deuren openden
zich op nieuws, en eene bejaarde vrouw, van meerdere medeleden des
Genootschaps in zegepraal binnengeleid, werd voor den stoel des Voorzitters
gebragt. Deze vrouw was Mevrouw NEWBIJ, Vroedvrouw van het
Kraamvrouwen-gesticht van Londen. De Voorzitter sprak haar aan, en verklaarde,
dat, daar zij zedert verscheidene jaren een groot aantal in schijn doodgeboren
kinderen door hare zorg tot het leven terug gebragt had, het Koninklijk Genootschap
haar een gouden eerepenning schonk. Deze werd de diep getroffene vrouw om den
hals gehangen. Eindelijk hield Dr. HAWES eene sluitrede, waarna het Gezelschap
scheidde. Nimmer zal ik dezen dag vergeten. Hij is geheel geschikt om zich met
het menschelijk geslacht te verzoenen.

Het leven van Sir Walter Raleigh.
(Uit het Taschenbuch der Reisen, von e.a.w. von zimmerman, voor 1806. door
J.V.W. Rzn.)
Den grooten man, met eenen onwankelbaren moed, tegen het noodlot, dat hem
bestormt, te zien kampen, veroorzaakt, volgens het zeggen van eenen der oudste
Wijsgeeren, zelfs den Goden een aangenaam schouwspel. - En waarlijk, de groote
man kan zich bezwaarlijk ten vollen als zoodanig doen zien, zonder vele en
drukkende lotgevallen. Hoe minder hij echter volgens zijnen eersten stand tot deze
laatste bestemd schijnt, en hoe grooter zijne verdiensten voor zijn Vaderland en de
geheele Maatschappij zijn, zoo veel te
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schitterender zal ook eens zijn naam in den tempel des roems blinken.
Dit alles wordt ook in den beroemden Zeeman en Ontdekker RALEIGH bevestigd.
- Sir WALTER RALEIGH, of, zoo als hij zelf zijnen naam schreef, RALEGH, stamde uit
een aloud geslacht van Devonshire af. Hij werd hier, uit zijns Vaders derde huwelijk,
op een landgoed, niet verre van Budley gelegen, geboren. - Na een goed
schoolonderwijs genoten te hebben, woonde hij reeds in zijn zestiende jaar het
Collegie van Oriel, in Oxford, bij; en reeds hier vertoonde zich, bij de Akademische
oefeningen, de sterkte zijner ontwikkelende begaafdheden. Echter verliet hij weldra
de Hooge-school, en moet van daar naar Londen zijn gegaan, om zich in Middle
Temple, een Collegie voor de Regtsgeleerdheid, eenigen tijd op te houden. Dan
ook hier voelde hij zijne eerzucht te zeer beperkt. Hij ging hierom, naauwelijks
zeventien jaren oud, als Vrijwilliger met de Troepen naar Frankrijk, welke de groote
ELIZABETH in 1569 aan de Hugenooten ter hulpe zond. Hij bleef hier vijf jaren, en
streed daarna in de Nederlanden tegen de Spanjaarden. In dit tijdperk van zijn leven
vormde hij zich tot den behendigen en schranderen Wereldling, waardoor hij zich
naderhand van eene zoo voordeelige zijde deed kennen.
Toen hij in 1579 in Londen terug kwam, ondernam hij met zijnen Schoonbroeder,
Sir HUMPHREY GILBERT, die hiertoe eenen Vrijbrief van de Regering ontvangen had,
zijne eerste Ontdekkingsreize naar Noord-Amerika; en alhoewel deze met geenen
gelukkigen uitslag bekroond werd, gingen echter deze beide ondernemers, in het
volgende jaar, tot het zelfde einde, weder daarheen op reis. Doch ook deze maal
keerde hun het geluk den rug toe. Zij verloren hun beste schip, zonder eenige
ontdekking van aanbelang gemaakt te hebben. Weldra echter zag de vurige man
een nieuw middel geboren worden om zijne bekwaamheden te doen schitteren.
De Spanjaarden hadden, in den naam van den Paus, vijandelijke troepen, uit
Italianers en Spanjaarden bestaande, in Ierland gevoerd, en deze hadden zich in
het Landschap Kerry, in de Provincie Munster, door een daar opgerigt fort, gevestigd.
Zoodra RALEIGH dit hoorde, nam hij onder de troepen van den daarzijnden
Gouverneur, den Graaf ORMOND, als kapitein, dienst. Deze belegerde het fort, en
dwong den Spaanschen Generaal, zich op
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genade en ongenade over te geven. ORMOND was wreed genoeg, het Guarnisoen
over de kling te doen springen, omdat de krijgsgevangenen ten zijnen laste kwamen.
RALEIGH had bij deze onderneming zoo uitgeblonken, dat hij, gedurende het afzijn
van den Graaf, het bestuur over de Provincie en de daarbij aanmerkelijke bezittingen
in het overwonnen land verkreeg. Hij keerde hierop naar Engeland terug, en kort
hierna werd hij op eene zonderlinge wijze bij de Koningin bekend. Zoo het immer
geoorloofd ware, den hoogmoed eene Lofrede toe te wijden, zoo zoude het in dit
tijdperk van het leven van onzen Held het geval zijn.
RALEIGH was een schoon man, groot en sterk van ligchaam; om welke reden hij
zelf zeer met zijn persoon ingenomen was, en bovenmatige pracht en blinkende
kleeding beminde. Het gebeurde eens, dat de Koningin, op eene wandeling, voor
eene groote moerassige plaats moest blijven staan, wanneer Sir WALTER zich juist
toevallig in de nabijheid bevond. Hij droeg, zoo als toen de mode was, eenen fraaijen
sluweelen mantel. Naauwelijks zag hij de verlegenheid der Koningin, of hij deed
zijnen mantel af, spreidde dien over de modderige plaats, en baande dus hierdoor
der Koninginne eenen droogen weg.
RALEIGH, echter, was niet alleen een uitstekend schoon man, hij was ook geestig,
zeer bespraakt, en voerde met even zoo veel overleg als gave van onderhouding
het woord. Op deze wijze met ELIZABETH bekend te worden, moest noodzakelijk
voor hem de gunstigste gevolgen hebben. Hij werd ook terstond aan het Hof gebragt,
en won de gunst der Koningin hoe langs zoo meer.
Eene beslissende neiging tot groote ondernemingen wekte hem echter weldra
uit deze aangename werkeloosheid. Hij nam in 1583 deel aan de nieuwe
onderneming, welke zijn Schoonbroeder HUMPHREY GILBERT, tot verdere ontdekking
van Amerika, uitrustte, doch ging deze maal niet zelf scheep. Toen echter deze reis
door eene zware Epidemie, welke het volk overviel, reeds in dat zelfde jaar weder
ten einde liep, verzocht hij der Koninginne om eenen Vrijbrief voor zich tot eene
veel grootere onderneming; hij liep in 1584 zelf met zeven Schepen uit, en ontdekte
de groote kust, of het Rijk Wigandacon. - Hij kwam in het volgende jaar gelukkig
terug, en bragt van daar het eerst den Tabak in Engeland.
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ELIZABETH was zoo te vreden over deze onderneming, dat zij dezen Amerikaanschen
naam in dien van Virginia veranderde; zijnde dit eene toespeling op haren stand,
als ongehuwde vrouw; en dezen naam heeft, zoo als bekend is, deze Colonie tot
op onzen tijd behouden.
Terstond hierop ondernam hij eenen nieuwen togt naar de door hem ontdekte
landen; hij was zoo gelukkig, op zijne terugreis een rijkgeladen Spaansch Schip te
veroveren, en dus was hem deze reis dubbeld voordeelig.
Nu rees hij dagelijks in de gunst der Koningin. Hij werd tot Senechal van
Cornwallis, en tot Opperhoofd (Lord Warden) van het Tinwerk aldaar benoemd. Ook
werd hij nu Lid van het Parlement. Hier vertoonde hij zich als den voortreffelijksten
Redenaar, zoo wel door de wijze van voordragt, als door de oordeelkracht, welke
in zijne gezegden heerschte. Men beschuldigt hem echter van te groote partijdigheid
in het lot van de ongelukkige MARIA STUART.
Ondertusschen konden hem alle deze bezigheden niet van zijne hoofdneiging
aftrekken. Want in het jaar 1587 rustte hij drie Schepen, en in het volgende jaar
eene nieuwe Vloot uit, om zijne ontdekkingen te vervolgen. Hierbij nam hij te gelijk
een levendig deel aan het plan tot eene Noordwestelijke doorvaart. Hij zelf echter
deed ook in persoon zijn Vaderland gewigtige diensten. Dit geschiedde namelijk in
den jare 1581, toen de zoogenoemde onoverwinnelijke Vloot van PHILIPS VAN SPANJE
Engeland dreigde te vernietigen. Bijna alle belangrijke of slechts aanzienlijke mannen
van Engeland vlogen toen, met ter zijde stelling van den toen nog zoo hevigen
Sectenhaat, en met opoffering van hun eigen vermogen, het Vaderland en hunne
groote Koningin ter hulpe, en hieronder blonk Sir WALTER bijzonder uit; hij offerde
niet alleen een deel van zijn vermogen tot de uitrusting op, maar bragt bijzonder
door persoonlijke dapperheid veel tot de vernietiging der Spaansche Vloot toe.
Tusschen 1588 en 1589 stond hij zijne bezittingen in Virginia aan een Gezelschap
van Kooplieden af; misschien meende zijn krijgszuchtige geest nu eene verhevener
loopbaan voor hem geopend te zien. - Hij begeleidde namelijk, onder aanvoering
van den Admiraal DRAKE, den gewaanden Troonsopvolger van Portugal, Don ANTONIO
CRATO, op de romaneske onderneming,
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om de Portugeesche Kroon weder te veroveren. Toen men echter hoorde, dat 'er
in Corunna aanmerkelijke toerustingen tegen Engeland gemaakt werden, zeilde
deze gansche magt, in plaats van, volgens hare bestemming, naar Portugal, naar
deze Spaansche Haven, verbrandde verscheidene schepen, sloeg de landtroepen,
en plunderde de halve stad Corunna.
Nat dat hij hierbij uitgemunt had, landde hij op de terugreize in Ierland. Hier zocht
hij zelf een goed Dichter, den beroemden SPENCER, op, nam hem met zich naar
Londen, en verwierf voor hem de gunst der Koningin.
SPENCER heeft dit alles zelf, in eene daarop toegepaste idylle (herderskout),
bezongen, die hij aan Sir WALTER opdroeg.
In het algemeen was RALEIGH de voorstander van alle geleerde mannen, en zijn
huis stond voor ieder, die door verstand en bekwaamheid uitmuntte, altijd open.
De toegenegenheid der Koningin verwekte hem echter weldra voorname benijders
en vijanden. De groote voorkeur, welke RALEIGH genoot, zijne vrije denkwijze, die
hem als boven zijne eeuw verhief, en zijn dikwijls te stout vernuft, beleedigde,
behalve meerdere Grooten, ook de Geestelijkheid. Deze zocht zich te wreken, door
hem in openlijke schriften voor Atheïst te verklaren, en hierdoor hem bij de Koningin
zelve verdacht te maken; alhoewel hij niet alleen het aanzijn van God, maar ook
eene wezenlijke Voorzienigheid, op het zekerste erkende.
Ondertusschen wist hij zich bij voortduring in de gunst der Koningin staande te
houden, tot dat hij dezelve eensklaps, door eenen liefdehandel, verbeurde.
RALEIGH had de bijzondere gunst der schoone Dochter van den Afgezant
TROUGHMORTON, eene Hofdame der Koningin, weten te verwerven, en de gevolgen
hunner liefde waren niet langer te verbergen. Hij huwde zijne geliefde wel terstond
hierop, en leefde ook daarna met haar in den gelukkigsten echt; doch de Koningin
was hierover zoodanig verstoord, dat zij hem verscheidene maanden gevangen
zette, en, na zijne vrijlating, het Hof ontzeggen liet.
Gedurende dezen onaangenamen toestand maakte Sir WALTER het ontwerp, om
Guiana, dat door de Span-
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jaarden, als zoo rijk in goud, aangekondigd was, te veroveren. Tot dat einde zond
hij 'er eerst een' ervaren Officier op kondschap heen. Hij ging daarop in 1595 zelf,
vernielde de Spaansche Volkplanting St. Jozepho op het Eiland Trinidad, nam den
Gouverneur gevangen, en voer daarna den Oronoko op, zonder zijne groote
verwachtingen vervuld te zien. - Hij bragt echter, na zijne terugkomst, een eigen
sierlijk en waarlijk romanesk berigt over Guiana in het licht, hetwolk daarna in de
verzameling van HACLUIT opgenomen is.
De twee volgende jaren gaven onzen Held tweemalen gelegenheid om door zijne
bekwaamheid in den krijg te schitteren. - Toen het, namelijk, bekend werd, dat
PHILIPS op nieuw groote toerustingen maakte, zocht ELIZABETH hem voor te komen.
Eene groote Vloot van 170 schepen, benevens 6000 man landtroepen, werden in
Plymouth uitgerust. De daarna even zoo beroemde als ongelukkige Graaf ESSEX
voerde hierbij het bevel over de Landtroepen; terwijl de geheele Zeemagt onder
Lord EFFINGHAM stond. Sir WALTER RALEIGH commandeerde met Lord HOWARD onder
hem, en hierbij muntte de eerste vooral uit.
Bij St. Sebastiaan te landen, vond men onuitvoerlijk; hierom waagden het HOWARD
en RALEIGH, de Spaansche Schepen in de Haven van Kadix zelve aan te grijpen.
Hunne stoutmoedigheid werd met het gelukkigst gevolg bekroond. RALEIGH nam of
vernielde de Spaansche Schepen, en baande hierdoor den moedigen Graaf ESSEX
den weg tot de Stad zelve. De Engelschen maakten eenen onschatbaren buit; men
schatte het verlies der Spanjaarden op twintig millioenen dukaten; en had de Hertog
VAN MEDINA niet besloten vele Spaansche Schepen zelf in brand te steken, de buit
der Engelschen zou nog veel aanmerkelijker geweest zijn. Sir WALTER zag hierbij
maar te veel op roem; want hij zegt van zichzelven, met betrekking tot de groote
onderneming bij Kadix: ‘Ik won daarbij slechts een lam been en verder niets dan
arbeid en armoede.’
De Lieveling der Koningin, Graaf ESSEX, ontving in het volgende jaar het
Commando over eene onderneming tegen de rijke Indische Vloot van Spanje en
tegen de Azorische Eilanden. Sir WALTER, die over een gedeelte der Vloot het bevel
voerde, kwam eerder dan ESSEX bij Fayal aan. Door lang naar dezen te wachten,
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zoude hij het gunstigste oogenblik, om de Stad, die nog in zekerheid meende te
zijn, te veroveren, hebben laten voorbijgaan. Hij greep daarom Fayal met het beste
gevolg aan; doch ESSEX meende hierdoor in zijnen roem benadeeld te zijn; hij was
hierover ten hoogsten verbitterd, en zoude, als Opperbevelhebber, hem en meerdere
Kapiteinen van deze onderneming van hunnen post ontzet hebben, indien Lord
HOWARD hun niet ten voorspraak gediend hadde. Echter was dit de hoofdoorzaak
van den onverzoenlijken haat, welke naderhand steeds tusschen RALEIGH en ESSEX
bestaan heeft.
Daarenboven werd ESSEX van RALEIGH openlijk benijd, om de blijkbare voorkeur,
met welke hem ELIZABETH begunstigde. Toen daarna deze edele, dappere, doch
veel te haastige, trotsche en onvoorzigtige Gunsteling, door openlijken opstand
tegen zijne Beschermster en Minnares, als werkelijk aan hoogverraad schuldig,
veroordeeld werd, wendde RALEIGH alles aan, om de Koningin tot het beslissend
oordeel over te halen. RALEIGH werd dermate door naijver bestreden, dat hij in eene
ziekte viel, toen de Koningin, omtrent haren Lieveling in den grootsten strijd met
zichzelve, eenige hoop op vergeving liet blijken. Naauwelijks had echter de
hardnekkigheid van den Graaf ESSEX op de neiging der Koningin gezegevierd,
naauwelijks had zij, tegen haar eigen gevoel, het doodvonnis van den Graaf
onderteekend, of RALEIGH was zeer spoedig genezen.
Bij deze gelegenheid werd onze RALEIGH, door zijne aandrift om over zijnen Vijand
te zegevieren, onvergefelijk ver georagt. Hij vond een bijzonder vermaak om de
volvoering van het vonnis aan zijnen grooten tegenstander in den Tower persoonlijk
bij te wonen; want deze geschiedde niet in het openbaar. Hadde toch toch deze
anders zoo groote man zichzelven voorgesteld, hoe ligtelijk men aan het Hof, van
het toppunt van geluk, in den afgrond des ongeluks kan nederstorten! Doch het was
of de wraak hem van zijne zinnen en alle voorzigtigheid beroofde, dewijl hij zich
hierdoor den haat des volks en de berisping van elken bedaarden en weldenkenden
man op den hals haalde.
Deze zege op den edelen tegenstander was slechts van korten duur. ELIZABETH
overleefde haren Gunsteling naauwelijks twee jaren; en met den dood van deze
groote Vrouw taande, als 't ware, te gelijk het geluk van onzen Held.
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De Opvolger op den Engelschen troon, JAKOB DE I, beschouwde RALEIGH met geheel
andere oogen. Dewijl, namelijk, de Graaf ESSEX, in het laatste tijdperk zijns levens,
zich werkelijk met JAKOB DEN I, als toenmaligen Koning van Schotland, in
onderhandelingen had ingelaten, om ELIZABETH over te halen, dezen beslissend tot
haren Opvolger te verklaren, zoo moest RALEIGH, als de hevigste tegenstander van
den Graaf, uit den aard der zake, bij den nieuwen Monarch gehaat zijn.
Zeer spoedig ook bleek de ongenade van den nieuwen Monarch omtrent RALEIGH.
Hij verloor zijnen invloed aan het Hof, en zelfs kort daarna zijne zoo voordeelige
ambten.
Waarschijnlijk was het bittere verdriet, en veelligt de wraakzucht, de drijfveeren,
welke eenen man van eene anders zoo onbevooroordeelde denkwijze, als Sir
WALTER waarlijk was, kouden doen besluiten om zich met verscheidene strenge
Puriteinen te verbinden, ten einde zijnen regtmatig erkenden Koning van den troon
te werpen, en ARABELLA STUART, die ook van HENDRIK DEN VII afstamde, de Engelsche
kroon op te zetten. Hoe donker ook de Geschiedenis dezer Zamenzwering eenen
HUME toeschijne, deden zich echter, uit hetgene 'er van bekend werd, sporen eener
zulke zamenzwering op.
De beschuldiging echter werd des te zwaarder voor RALEIGH, naarmate hij zich,
door zijn gedrag omtrent den bij het volk zoo zeer beminden Graaf ESSEX, den
openlijken haat op den hals gehaald had.
Hierom veroorloofde zich ook toen de toenmalige Advokaat der Kroon, EDUARD
COKE, in zijne aanklagte tegen hem, zulke uitdrukkingen, als waaruit de
onbeschoftheid van dezen gevoelloozen mensch, tegen de beschuldigden in het
algemeen, maar al te duidelijk zigtbaar was. Het was een merkwaardig schouwspel,
hoe de groote en voor zijn Vaderland zoo verdienstelijke RALEIGH, de harde namen,
b.v. van ellendeling, monster, helsche adder, waarmede de lompe Advokaat hem
vernederde, met bezadigdheid, welsprekendheid en moed beantwoordde. Hij werd
echter ter dood veroordeeld. Hij werd naar Winchester en hierop naar den Tower
gebragt; zijne goederen werden verbeurd verklaard, en vielen den toenmaligen
Lieveling des Konings, ROBERT CAR, naderhand Graaf VAN SOMMERSET, ten deel.
De volvoering van het
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vonnis werd echter uitgesteld. Dat RALEIGH ondertusschen zeker den dood
verwachtte, blijkt uit de brieven, welke hij in dien tijd aan zijne Vrouw schreef.
Gedurende zijne gevangenis beproefde hij onderscheidene middelen om zijne
vrijheid weder te bekomen. Eenige derzelven waren, zonder tegenspraak, beneden
zijne waarde; zoo hield hij zich b.v. ziek, en zelfs krankzinnig. Alles was
ondertusschen te vergeefs; hij zat dertien jaren gevangen.
(Het slot hierna.)

Bijzonderheden eener reize rondom de waereld, van Don Francisco
Balmis, een Spanjaard.
(Uit eenen Brief, gedagteekend Madrid, 24 October 1806.)
Een der Wondheeleren van 's Konings Kamer, Don FRANCISCO BALMIS, is, zedert
eenige weeken, van eenen verren togt terug gekeerd, die, hoopen wij, tot een
tijdmerk zal dienen in de Jaarboeken der menschelijkheid, der nutte weetenschappen,
en zelfs van den heldenmoed. Eenige bijzonderheden aangaande deezen togt, den
eersten in zijne soort, zullen, misschien, niet onbelangrijk zijn.
Op den 30 November 1803 van Corogne vertrokken, heeft hij eenen togt rondom
de Waereld gedaan, om de weldaad der Koepokinentinge te verspreiden, niet alleen
door alle de Spaansche Indien, maar zelfs in landen, aan de heerschappij van zijne
Katholijke Majesteit niet onderhorig; en de uitslag heeft zijne hoop overtroffen. Het
reisgezelschap, onder het opperbewind van den Heere BALMIS, bestondt uit eenige
lieden van de kunst, verscheiden bedienden, berekend om hun in hunne
werkzaamheden hulp te bieden, en uit twee-en-twintig kinderen, van tijd tot tijd met
de koepokstoffe ingeënt, welke aldus, geduurende de reize, van den eenen op den
anderen is overgeplant, om aldus versch te kunnen gebragt worden in alle de
plaatzen, die men aandeedt. Eerst zetteden de reizigers voet aan land op de
Kanarische Eilanden, vervolgens te Porto Rico, en daarnaa op de kust van Caracas.
Bij zijne komst in
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de haven van Guayra zondt BALMIS eenen zijner amptgenooten, SALVANI, na
Zuid-Amerika, terwijl hij zelve zich na de Havana begaf, en vervolgens na het
Schiereiland Tucatan. Aldaar wierdt het reisgezelschap nog eens gesmaldeeld. Don
FRANCISCO PASTOR vertrok uit de haven van Sisal na de stad Hermosa, in de provincie
Tabasco, met oogmerk om aldaar de Koepokinenting voort te planten over Ciuda
Real de Chiapa na Guatimala. BALMIS heeft eene landstreek van vierhonderd mijlen
bereisd, rotsachtig, van wegen en zoo goed als inwooners ontbloot, om de vrugtbaare
en volkrijke provincie Guaxaca te bereiken; terwijl het meerendeel der togtgenooten,
na Vera Crux te hebben aangedaan, het geheele Onder - koninkrijk Nieuw Spanje
doorreisd, en de Koepokinenting hebben ingevoerd, niet slegts in de afgelegene
provincien van Sonoora en Cinaloa, maar zelfs tot de Indiaansche, deels nieuw
bekeerde, deels nog Heidensche stammen van Pimeria Alta. In alle de hoofdsteden,
welke BALMIS heeft aangedaan, heeft hij vergaderingen opgerigt, en voorts van
narigten voorzien, haar het dierbaar pand in handen stellende, voor 't welk elk haarer
aan den Souverein van Spanje en de Nakomelingschap verantwoordelijk is.
Met den gelukkigen uitslag in de Nieuwe Waereld heeft de ijver van BALMIS zich
niet vergenoegd; hij heeft het plan beraamd, om dien tot de Asiatische Zeeën uit te
breiden. Te Acapulco is hij te scheep gegaan, zesen-twintig kinderen uit Nieuw
Spanje met zich neemende; en dewijl zij nog zeer jong waren, heeft hij dezelve
gesteld onder opzigt der Bestuurster van het Vondelingshuis te Corogne, die hem
verzelde. De koepokstoffe, aldus van het eene dier onnozele schepzelen tot het
ander wordende overgebragt, is, in haare volle kragt, overgevoerd tot op de
Philippijnsche Eilanden, naa een tijdverloop van iets meer dan twee maanden, en
heeft zich over alle de Eilanden verspreid, die aan de Spaansche heerschappij
onderworpen zijn; hebbende voorts BALMIS afspraak gemaakt met den Kapitein
Generaal, om dezelve de grenzen van het Vaste-land van Asie te doen bereiken.
Een groot gedeelte van den uitgebreiden Archipel der Philippijnsche Eilanden bevat
de Visayas-eilanden, wier Koningen met de Spanjaarden altijd in oorlog zijn. Voor
de Koepokken was het bewaard, eene nieuwe soort van wonder aan dit uiteinde
der Wae-
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reld te werken. Dit heilzaam geschenk heeft eene bevrediging daargesteld, die als
onmogelijk wierdt beschouwd; juist in het tijdstip wierdt het aangeboden, als eene
verschrikkelijke Kinderziekte de staaten dier vijandelijke Koningen verwoestte.
Getroffen van de edelmoedigheid der Spanjaarden, hebben zij de wapens
nedergelegd; en BALMIS wierdt de bekwaamste Vredehandelaar bevonden. De zelfde
geessel verwoestte de Portugeesche Volkplantingen en de Zuidelijke Kusten van
China, toen BALMIS te Macao en Canton kwam. Hij heeft de Koepokstoffe aldaar in
haare volle kragt overgebragt; gelukkiger en wijzer, derhalven, dan de Engelschen,
die reeds verscheiden poogingen van dien aart hadden te werk gesteld, maar zich
telkens vergenoegd hadden om met schepen van hunne Oostindische Kompagnie
de sinetstoffe te zenden, op hun Eiland opgedaan, en die op eene langduurige reize
van alle haare kragt beroofd was.
De Koepokinenting, dank hebbe de werkzaame voorzigtigheid van den Heere
BALMIS! is derhalven te Canton ingevoerd, in zoo verre althans de plaatzelijke
omstandigheden gedoogen bij een agterdogtig en zorgeloos Volk. Intusschen heeft
hij de zorge, om de Koepokinenting te doen standhouden en voort te planten,
opgedraagen aan de Geneesheeren der Engelsche Faktorie, die het zich ongetwijfeld
tot een pligt en eere zullen rekenen, om in China eene weldaad te volmaaken en
landeigen te maaken, welke uit hun land afkomstig is.
Te Macao terug gekeerd, is hij op een Portugeesch schip na Lissabon vertrokken,
en op den 15 Augustus 1806 aldaar aangekomen. Deezen laatsten overtogt heeft
hij door eene nieuwe weldaad doen kennelijk worden, door de Koepokstoffe aan
het Eiland St. Helena mede te deelen. Zoude men kunnen gelooven, dat hij niet dan
met moeite dezelve door de Engelschen heeft doen aanneemen, die, zints meer
dan acht jaaren, zich tegen de invoering van deeze dierbaare ontdekking van eenen
hunner Landgenooten in eene hunner Volkplantingen hebben aangekant?
Niet zoo gelukkig als die van BALMIS slaagde in den beginne de onderneeming
van SALVANI, dien ijverigen medgezel zijner werkzaamheden. Na Peru willende
oversteeken, leedt hij schipbreuk in een' der monden van de rivier Magdalena. De
Gouverneur van Karthagena heeft hem alle noodige hulp toegebragt. Men heeft het
ge-
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luk gehad, SALVANI te redden, nevens de drie lieden van de kunst en de ingeënte
Kinderen. In de provincie Carthagena is de Koepokinenting mede ingevoerd. Van
daar is SALVANI na de zeeëngte van Panama gezonden; vervolgens de rivier
Magdalena, langs haaren verren loop, opvaarende, heeft hij de Koepokstoffe aan
de beide oevers medegedeeld. Vervolgens hebben zich deeze waardige Zendelingen
verdeeld, om dezelve wijd en zijd binnenslands te verspreiden; en overal hebben
zij de voortplanting aan lieden van de kunst aanbevolen, onderrigtingen in hunne
handen stellende, overeenkomstig de handelwijze van den Heere BALMIS. Hunne
verzamelplaats was te Santa-Fé de Bogota. Kort daarnaa heeft de Onderkoning
berigt na Spanje gezonden, dat, in de uitgebreidheid zijns gebieds, meer dan
vijftigduizend persoonen waren ingeënt, zonder het geringste toeval. In 't laatst van
Maart 1805 zijn SALVANI en zijne Reisgenooten van nieuws uit elkander gegaan, om
de Kôepokstoffe te verspreiden op den weg van Popayan, Cueuca en Quito tot in
Lima; in de volgende maand bevonden zij zich te Guyaquil. Met het zelfde oogmerk
moeten zij het Onder-koninkrijk Lima doorreizen, nevens de provincien Chili en
Charcas, en te Buenos-Ayres hunnen togt voleindigen, alwaar zij na Spanje zullen
te scheep gaan.
Bij de zoo goed als algemeene weldaad, van welke BALMIS de voornaamste
bewerker is, moet nog eene andere gevoegd worden, welke Spaansch Amerika
hem zal verschuldigd zijn. Hij heeft de Koepokken ontdekt in Mexico, in de Valei
Atlixoo, bij la Puebla de los Angelos. Een zijner Reisgenooten heeft dezelfde
ontdekking gedaan in de ommelanden van Valladolid, in de provincie Mechoakan;
en een tweede in het distrikt Calabozo, in de provincie Caracas.
Met zijne langduurige reize heeft de Heer BALMIS een bijkomend voordeel behaald.
Een groot aantal vreemde planten heeft hij medegebragt, en met naame veele
vrugtboomen, die men hoopt in Spanje te zullen naturaliseeren. Doch dit is het
geringste, waarmede hij aanspraak heeft op de onsterflijkheid, die wij denken, hem
bij voorraad te mogen toewijzen. Van BALMIS en zijne Reisgenooten spreekende,
zullen wij in volgende tijden mogen zeggen: ‘De misdaaden van PIZZARRO
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en VALDERDE, die zints drie eeuwen ons worden verweeten, zijn eindelijk in Amerika
geboet, door eene weldaad, die meer menschen in dit gedeelte der Waereld zal
behouden, dan hunne wreedheid heeft gedood.’

Wenken, ten opzigte van eenen rechten smaak in het opstellen en
leezen van romans.
(Uit het Engelsch.)
Geenerlei soort van Schriften wekken de aandagt sterker, dan de Romans. De
geleerden, de ongeletterden, de vrolijken, de zwaarmoedigen, zoeken bezigheid of
uitspanning in Schriften van dien uitlokkenden aart. Het met vuur geschreeven blad
der verbeelding wekt de vroege poogingen des vernufts kragtdaadig op. MILTON
voelde eerst dat hij een Dichter was, toen hij zich aan herderlijke landverbeeldingen
overgaf. STERNE besteedde veele uuren van zijne jeugd in soortgelijke
bespiegelingen. ROUSSEAU was die warmte van gevoel, welke zoo
onwederstaanbaare schoonheden aan zijne Werken bijzet, verschuldigd aan een
dergelijken oorsprong.
Men vindt menschen, die de Romans geheelenal veroordeelen, als de deugd in
't algemeen ondermijnende, en de zedelijkheid van bijzondere persoonen
verdervende. De verkeerd- en ongegrondheid van dit begrip valt niet moeilijk elken
onbevooroordeelden te doen begrijpen. Het zou, mijns inziens, bezwaarlijk vallen,
een voorbeeld bij te brengen van eene welgeschreevene Roman, (want wij willen
niet spreeken van die slegte, welke alleen gestemd zijn op eenen toon, om laage
driften te ontsteeken, en, of openlijk of bedekt, leerboeken der ondeugd zijn) of
dezelve strekt, in den uitslag en de ontknooping, om de schoonheid der Deugd en
de afzigtigheid der Ondeugd aan te toonen. Hoe is het dan mogelijk, dat de
zedelijkheid iets lijde door dit slag van Schriften? 't Is waar, een Roman moge nu
en dan eene al te leevendige beschrijving behelzen, of een gevoelen
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van twijfelagtigen aart voorstaan: maar is het niet hoogst onbillijk, om weinige
misslagen iets geheel te veroordeelen? Het Tooneel ontzegt men de algemeene
nuttigheid niet, omdat het Blij- en Klugtspel nu en dan losbandige uitdrukkingen
voordraagt.
Mij dunkt, dat de onschuldigen, de niets kwaads vermoedenden veel voordeels
kunnen trekken uit eene met oordeel geschreevene tentoonstelling van listige en
slegte characters. De jeugdige leezers blijven niet langer geheel vreemdelingen in
de wereld; zij leeren de streeken der vleierij onderkennen, den gemaakten lach der
veinzerije onderscheiden van het open en gul voorkomen der opregtheid.
Al te zeer zich op het leezen van zodanige Geschriften toe te leggen, beweert
men, dat de kragt der ziele verzwakt, en de aandoenlijkheid tot eene gevaarvolle
en schadelijke hoogte opwindt. Dit mag, misschien, met grond gezegd worden: doch
dan is het alleen het al te zeer behartigen, 't welk die schadelijke gevolgen naa zich
sleept. En men vergeete niet die grootschheid van gevoelens, welke het blad der
verdichte geschiedenis kan inboezemen. Geen Geschiedpen kan de waarde voor
de maatschappij van zulk eene edele geestdrift voor eere zo treffend afmaalen, als
dezelve kan geschetst worden door de treffende en beproevende omstandigheden
in eene Roman. Zelfverlochening, edelmoedigheid, vaderlandliefde, vriendschap,
zijn eenige van die deugden, welke eene geestdrift als deeze vergezellen.
Misschien is het eene der voornaamste verdiensten van eene welgeschreevene
Roman, dat, door het beschouwen van de schilderij des zwaarsten lijdens, de met
daadlijken rampspoed worftelenden opgeleid worden om mindere met gelaatenheid
te verdraagen.
Schoon de zedelijke strekking der Romans moge betwist worden, derzelver
vermogen van te behaagen zal men niet lochenen. Mijn oogmerk is, in deeze kleine
Proeve, eenige weinige wenken te geeven, om een juisten smaak in dit slag van
letterarbeid te vormen. Ik mijne gedagten over dit onderwerp neder, zo als zij mij
voor den geest komen, en verzoek verschooning bij den Leezer, indien ik tot
misslagen verval, die onverschoonlijk zouden zijn in een opzettelijk Werk, daarover
geschreeven.
De soort van Schrift, onder den naam van Roman be-
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kend, is in Engeland van laate dagteekening. Eene overzetting, of liever eene
uitbreiding, van eenige der verwilderde Romances van Italiaansche of Spaansche
herkomst verwekte, in de vroegere dagen onzer Letterkunde, een smaak voor
Riddervertellingen, Heldenliefde, en beleezingen der Toverkunde. Tusschen de
Fabelen van deezen stempel, en de zedekwetzende voortbrengzels, die omtrent
het einde der Zeventiende Eeuwe aanmoediging vonden, schijnt geen tusschenstap.
De schandvolle Werken, die in den smaak vielen, wanneer ADDISON het plan vormde
om in de Fraaije Letteren zijns Lands eene hervorming daar te stellen, bestonden
meestal in ruimschootige en naakte beschrijvingen der zeden eener bedorvene
eeuwe, en ruwe schimpschriften op de weezenlijke of ingebeelde treeken van lieden
in hoogen stand. Deeze vodderijen maakten gewis de leesboeken niet uit van allen,
die kieschheid bezaten: en in dat kenmerkend tijdvak der Fraaije Letteren schijnen
de Spectators, onder veelerlei benaamingen, de Tooneelspelen, en Dicht stukken,
de uuren weggenomen te hebben, nu zo algemeen aan Romans besteed.
ADDISON en STEELE gaven den wenk ter Hervorminge; doch geen Schrijver gaf
'er genoegzaam agt op, tot omtrent den tijd van RICHARDSON. Die kiesche en
aangenaame Schrijver paarde 't eerst eene afbeelding van de huislijke zeden aan
de ontwikkeling der onderscheidene driften, die in den menschlijken boezem woelen.
- FIELDING ontstak zijne toorts aan het vuur van RICHARDSON; doch, al te zeer bewust
van zijne eigene kragt, om een enkel navolger te worden, sloeg hij, bij zijne eerste
proeve, stoutmoedig een nieuw pad in. De Geschiedenis der Romans, zints den tijd
deezer Schrijveren tot heden, zou eene onderhoudende taak opleveren: genoeg zij
het, hier aan te merken, dat, met uitzondering der Werken van STERNE, SMOLLET en
WALPOLE, tot de invoering van de Hoogduitsche School, en de verschriklijkheden,
daarmede opgedaagd, alle Romans van naam gezegd mogen worden
afstammelingen te weezen van TOM JONES en CLARISSA HARLOWE.
WALPOLE's Kasteel van Otranto baande den weg voor de Hoogduitsche School
van Romanschrijvers. In deeze School wordt het schriklijk bevallige met eene
zwaarmoedige geestdrift aangekweekt. Gelijk het penseel van FUSELI, tragt de pen
van de Hoogduitsche Romanschrij-
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vers te vergeefs de zagtere bekoorelijkheden van aandoenlijkheid op het papier te
brengen. De verbeeldingskragt is steeds op den toon van onthutstheid en alarm
gespannen. Op vergrooting gesteld, maakt de Schrijver van elkenboezemzugt een
doodsangst. Gelijk de verschriklijkheden van een zomer-onweer, zo hebben de
vreesaanjaagende voorstellingen der Duitschers alleen behaagd door derzelver
nieuw- en zeldzaamheid. Het is eens Schrijvers pligt, den smaak der Leezeren terug
te brengen tot de mogelijkheden des weezenlijken leevens, en te voorkomen, dat
de uitwerkzelen van een valsch schitterend dwaallicht het bestendig schijnend licht
der eenvoudige Natuure niet verhinderen.
Men zegt, dat de smaak deezer eeuwe geene geschiedenis wil, met eenvoudigheid
verhaald, en gekleurd met de leevendige doch gemaatigde kleuren der waarheid.
Ik beken liever te gelooven, dat onze Schrijvers of bekwaamheid of genegenheid
derven om 'er de proeve van te neemen. De omzwervende smaak walgt schielijk
van buitenspoorigheden, en valt met nieuwe greetigheid op het gemaatigde en
natuurlijke.
Dat men, om de Natuur kragt bij te zetten, de Kunst te hulp roepe! Weinigen, die
zich in dit vak van schrijven waagden, schijnen gelet te hebben op den aart hunner
onderneeming. Zij versmaaden eene geregelde wijze van verhaalen, of hebben 'er
nimmer van gehoord Men zegt hun, dat eene veelvuldigheid van voorvallen
noodzaaklijk is: dit gaat door: maar, volgens dien grondregel schrijvende, brengen
zij, zonder behoorlijk overleg, zonder oordeel, eene menigte van omstandigheden
bij, die, ja, schitteren, doch niet of zeer gebrekkig zamenhangen.
Een Roman noemt men eene soort van Heldendicht: waarom dan geene wenken
opgezameld uit de regelen, waargenomen in het Heldendicht, of in een Tooneelstuk,
om die schrijfsoort te verbeteren?
Ik wil hiermede niet, dat, gelijk het gelegen is met een Heldendicht of Treurspel,
eene Roman altoos moet bestaan uit eenig gewigtig en agtbaar bedrijf; doch,
desniettegenstaande, moet 'er één heerschende trek in doorstraalen, één bepaalde
loop van opeenvolgende gebeurtenissen, zamenverbouden met eene genoegzaame
aankleeving aan de regelen voor een Tooneelstuk, een begin, een midden en einde
hebbende. Aan deeze groote
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keten van omstandigheden mogen verscheide schalmen van ondergeschikte
voorwerpen geslaagen worden, maar die alle strekken om het hoofdbedrijf op te
helderen, en derhalven alle aan elkander verbonden zijn, in hoe verwijderd eenen
graad ook met de ontknooping.
Eene tusschenvallende gebeurtenis moge iets weezenlijks behelzen, daar zulks
het verhaal verleevendigt, en gelegenheid geeft om uit te weiden in eene
verscheidenheid van characters; maar die gebeurtenis van eenen tweeden rang
moet ondergeschikt blijven, en zorgvuldig ondergeschikt gehouden worden, aan
het hoofdbedrijf, en de daarin voorkomende characters behooren zorgvuldig met
zagtere en min schitterende kleuren geschilderd te worden. - Alle bijverdichtzel moet
vermijd worden; naardemaal zulks in een verhaal in ondicht, even gelijk een lange
tusschenreden, de aandagt aftrekt en verwart.
De eerste Roman, ooit in het Engelsch geschreeven met behoorlijke inagtneeming
der regelen des Tooneelspels, was het Kasteel van Otranto. De edele Schrijver liet
zijne zugt tot die inagtneeming zo verre werken, dat hij zijn verhaal verdeelde in vijf
boeken, even als de vijf bedrijven van het Treurspel. In het eerste boek wordt de
leezer bekend gemaakt met het oogmerk, en krijgt kennis aan de voornaamste
characters; in het tweede wordt het belang des hoofdbedrijfs aanhoudend voortgezet;
in het derde komen hinderpaalen en verwarringen op; in het vierde en vijfde klimt
alles allengskens, met staage aannadering tot de ontknooping. In deezer voege
neemen de gevallen in eene geregelde orde toe; terwijl geen overtollig character,
of noodloos toeval, plaats krijgt.
Het plan van dit schoon en klein stukje kan eene zeer geschikte oefening aan
den Romanschrijver verleenen. Schoon hij niet, met de striktheid van Lord ORFORD,
zijn stuk in vijf wel onderscheidene Bedrijven verdeele, kan hij egter dien Schrijver
volgen in diens oordeelkundige inagtneeming van de Treurspelschikking, om de
voorvallen zodanig te plaatzen, dat de aandagt gevestigd en de driften geroerd
worden. - Tot zo lange de Schrijvers in dit vak zich niet willen schikken om bijstand
te ontvangen van zulke heilzaame regels, en tot een onderzoek van de beginzels,
die de Natuur aan de hand geeft, zullen hunne poogingen alleen eene overeenkomst

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

77
hebben met het ruwe en verwarde werk eens Schilders, die, gevraagd welk een
stuk hij onder handen hadt, antwoordde, ‘dat hij dit zo bepaald niet zeggen kon, eer
hij verder met het opmaaken van zijn stuk zou gevorderd weezen!’
Allen, die over den aart des Heldendichts geschreeven hebben, maaken een zeer
groot onderscheid tusschen het bewonderenswaardige, het verbaazende, het
buitenspoorige, en het onwaarschijnlijke. Die onderscheiding behoort altoos den
Romanschrijver voor den geest te zweeven. Een korte aandagt, verleend aan de
voornaame tooneelen in het groot tooneelspel des menschlijken leevens, zal hem
gereedlijk voorvallen verschaffen, wel geschikt voor zijn bedoelde werk, zonder de
jammerhartige toevlugt te neemen tot harssenschimmen, die niet voldoen, omdat
ze onbegrijplijk zijn.
Wat de ontknooping eener Roman betreft, de onderscheidene geaartheden der
leezeren geeven de voorkeuze aan verscheidene. De diepdenkenden en
zwaarmoedigen begeeren te treuren over eene ontzettende en droeve uitkomst; de
vrolijken en vuurigen kennen geen vermaak dan in een gelukkig einde. In zo verre
mogen onderscheidene werken, met lof, menschen van verschillende geaartheden
voldoen; maar het onverschillige, het twijfelagtige, 't geen wij in zekere
hedendaagsche Romans aantreffen, is verkeerd en wansmaaklijk. De beschikkingen
des Noodlots hebbe men nimmer buiten dringende zedelijke noodzaaklijkheid in te
voeren. Geen drup menschenbloed zal men storten, ten zij het slagtoffer vertrekt in
omstandigheden, die een nutte les geeven aan de overblijvenden. De ziel verkrijgt
dan een regtmaatig en heilzaam gevoel, terwijl men ziddert over het afgeschilderd
wrak van menschlijken voorspoed.
Strikte aandagt moet besteed worden in het bewaaren en doorhouden van het
Character. De Schrijver hebbe zorgvuldig onderscheid te maaken tusschen toevallige
afwijking en het algemeen beloop van iemands waarschijnlijk gedrag. ARCHIMEDES
riep uit, toen een Soldaat hem het zwaard op de keel zette: ‘Wagt een oogenblik,
dat ik mijn Voorstel betoogd hebbe!’ Doch het zou zeer oneigenaartig weezen, op
het gezag deezer
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vertelling, elken Wiskundigen te beschrijven, als zodanig verdiept en in zijne betoogen
verzonken, dat hij alle voorzorgen ter lijfsberging verwaarloosde. Egter staat het
vrij, uit bijzondere anecdotes wegens het gedrag van groote Mannen, in bijzondere
omstandigheden, iets te ontleenen ten aanziene van het gedrag, natuurlijk eigen
aan groote zielen, in de buitengewoone omstandigheden, waarin de Schrijver zijnen
held plaatst. Dus, wanneer ZIMMERMAN FREDRIK DEN GROOTEN, Koning van Pruissen,
om den lijdenden Monarch gedunrende diens laatste ziekte te troosten, bij het
ophaalen van diens schitterende daaden, toevoegde, ‘dat, even gelijk de Zon een
donkeren aardbol verlichtte, hij altoos licht rondsom zijne voetstappen verspreid
hadt.’ - ‘Met dat al,’ antwoordde hem de Koning, ‘was ik nooit iets anders dan een
arm Sterveling!’ - Uit deeze kleine geschiedenis leeren wij, dat, bij een Man, die
eene vaste verhevenheid van gevoel bezit en een in afhangelijkheid geoefend
verstand, de lof noch wantrouwen, noch verwaandheid verwekt. Een min verheven
character zou zich geschaamd, en den lof eene pligtpleeging genoemd, of de vleierij
(*)
aangenomen hebben, door de inboezemingen des hoogmoeds op te volgen .
Weinige Romanschrijvers laaten hunne Perfoonen spreeken, gelijk men doorgaans
in den ommegang spreekt: dit is waarheid: doch deswegen valt aan te merken, dat
het voor eenen Schrijver niet geraaden zij, al te stipt zich te houden aan de gewoone
wijzen van gesprek in den ommegang. Wij weeten, dat op het Tooneel een
nadruklijker stijl vereischt wordt, dan volkomen natuurlijk zou weezen, bij de
gelegenheid, waarin de persoon het woord voert; de Schilder maalt zijn tafereel,
waarin Landloopers of Boeren komen, in eene allerspreekendste kleeding; en zo
staat het den Romanschrijver vrij,

(*)

Het is eene niet min waare dan keurige waarneeming, dat de Vrouwen, aan wier arbeid in de
Beschaafde Letteren wij verscheidene zeer aangenaame Romans te danken hebben,
doorgaans eene groote bedreevenheid toonen in de kennis van het hart en de neigingen der
Mannen; terwijl de beweegingen in den vrouwlijken boezem, door FIELDING, RICHARDSON en
anderen, keutig beschreeven zijn.
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iets van het bevallige der welspreekenheid aan zijne anders niet vuurige
zamenspraak bij te zetten, en aan zijne koddige characters eene grooter maate van
grappigheid te geeven; doch alles met behoedzaamheid.
Een Schrijver, die de Natuur ter gidse neemt, zal naauwlijks de herinnering noodig
hebben, dat de sieraaden van welzeggen bewaard moeten worden voor de zwakste
plaatzen zijns verhaals; en dat de belangrijkste tooneelen, met oordeel geschilderd,
uit zichzelven sieraads genoeg bezitten. Niets kan belachlijker weezen, dan dat de
afgemeetenste uitdrukkingen, en spreekwijzen van eene zeer uitsteekende
keurigheid, den door droefheid sterk geroerden in den mond gelegd worden.
Droefheid moge, bij wijlen, praatagtig weezen, maar is zelden welspreekend, of het
moet zijn in de eenvoudigheid der uitdrukking, in de taal van 't hart, - welspreekend,
enkel omdat dezelve onvoorbedagt en ongekunsteld is.
Het is bijkans even noodloos, den Romanschrijver te binnen te brengen, dat eene
zeer uitsteekende en sterke tegenoverstelling van Characters noodig is, om de
gevoelens van de persoonen, die men ten voorbeelde wil stellen, te meer te doen
uitkomen, ten einde de aandoeningen der Leezeren te treffen. Van eene juiste te
passe brenging dier tegenoverstellingen hangt veel, zeer veel, af.
Het verborgen houden van den eindelijken uitslag is in de hedendaagsche Romans
algemeen: dit, met verstand gedaan, is van zeer veel kragts. Terwijl het de drift der
koelzinnigen gaande maakt, kan het de nu en dan toevallige traagheid der
kloekzinnigeren opwekken. Maar eene te algemeene tewerkstelling deezer
kunstgreep strekt niet tot eere van des Schrijvers bekwaamheden. - Blijkbaar mag
de Schrijver dit te hulp neemen in dezelfde maate, als de verwarring met voordagt
gebezigd wordt in eene smaakvolle schikking van een Landtooneel. Daarin worden
de hoogten met begroeiden grond zo geschikt, dat zij nu het groot voorwerp
bedekken, dan hetzelve vertoonen in een onderscheiden gezigtpunt van 't geen,
waaruit het eindelijk moet voorkomen. Dan de kunstenaar houdt zich aan eene vaste
handelwijze in zijne vermommingen, en vermijdt met veragting de kinderagtige
kronkelpaden van een doolhof. - Dat de Romanschrijver, even gelijk hij, op den
eenen tijd bedekke,
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en op eenen anderen half ontdekke, de strekking der gebeurtenissen, welke hij
zamenvoegt, in zo verre zulks kan dienen om de nieuwsgierigheid op te wekken en
de te vroege ontdekking te voorkomen: dan 'er zij in zijne handelwijze een stelzel,
't welk teffens klaar en bepaald is. Dit kan niet ontbreeken, als hij bedenkt, dat de
Natuur, in haare grootste wonderen, geen uitwerkzel aanbiedt, zonder de oorzaak,
om zo te spreeken, op dezelfde bladzijde haarer verrigtingen te ontvouwen.
Het zou veelligt schijnen, dat eene kleine maate van oordeel genoegzaam ware
om den Schrijver op zijne hoede te doen zijn, om in geene tot kleinigheden
vervallende vermelding te komen van beuzelagtige en uitwendige omstandigheden.
Van stoelen, tafels, kabinetten, eene breede beschrijving te geeven, kan alleen
belangrijk weezen voor Uitdraagers; en nogthans hebben uitsteekende
Romanschrijvers dien misslag begaan. - Niet oneigen mogen wij hier te passe
brengen, hoe de Schilders van de Hollandsche School hunnen roem stellen in de
Natuur zo stipt en schroomagtig te volgen, dat zij zelfs de vuiligheid, welke de laarzen
van den voetganger bespat, afbeelden: terwijl de Italiaan, met edelen ijver en juisten
smaak, de Natuur afbeeldt in haare verhevener en fraaijer vertooningen. Even
getrouw als zijn mededinger in het voorkomen der Natuur af te beelden, kiest en
verbindt hij alles, zorgvuldig agtgeevende om het groot oorspronglijke in eene
behaaglijke en welbeoordeelde houding af te beelden.
Met egte en waare kleuren de bedorvene Vrouwen af te maalen, die der kieschheid
haarer Sexe schande aandoen, is eer wansmaak te verwekken, dan te leeren. De
afzigtlijke trekken van vrouwlijke slegtheid mogen alleen dan te voorschijn komen,
in het geval dier Vrouwen, die eene verontschuldiging voor haare ondeugden zoeken
in de wettiging der Mode, alsmede in de twijfelleer der halve Philosophen. Het is de
zaak eens Romanschrijvers, vrouwlijke voortreffelijkheid en teederhartigheid te
schilderen. Kan hij geen model vinden in den kring zijner kennissen, dat hij dan de
handelwijze van ZEUXIS volge, die vijf van de schoonste Vrouwen uit Agrigentum
koos, toen hij ten oogmerke hadt het beeld van JUNO te maalen, en de bevallighe-
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den van zijne Godin zamenstelde uit de verzamelde schoonheden van dit vijftal.
De Historische Roman is eene soort van opstel, dikwijls zeer onderhoudend, maar
niet zelden verveelend en aanstootelijk. 'Er is iets bijzonder behaaglijks in het
denkbeeld van terug gevoerd te worden tot de dagen van aanbelang in de
Jaarboeken des menschdoms, en tot persoonen, met welken onze ziel zamenstemde
in haaren vroegsten tijd van opmerking. Doch de onderneeming vordert eene zeer
groote maate van oordeel en kieschheid tevens. De Characters der ingevoerde
persoonen moeten met onschendbaare trouwe bewaard worden, of de begoocheling
houdt op; men mag op de waarheid der gebeurtenissen geen inbreuk doen. Zo niet
de Schrijver in dit vak de naspeurmgen van eenen Oudheidminnaar voegt bij de
verbeelding eens Dichters, hij gebruike nimmer zijne pen in zulk eene stoffe. - Zelfs
in eene Geschiedkundige Roman is de geregeldheid van plan een noodwendig
vereischte, even gelijk in een Geschiedkundig Tooneelspel de vervaardiger eenige
uitsteekende lotgevallen van zijnen Held uitkipt, en zich niet zet om den geheelen
loop van diens bedrijven te vermelden.
Van eene inagtneeming van de regelen des Tooneelspels zullen (ik moet het nog
eens herhaalen) de bevalligheden eener Roman grootendeels afhangen. Om
dichterlijk van een dichterlijk onderwerp te spreeken, merk ik, ten besluite, aan, dat
de vermogens en bekwaamheden eens Schrijvers, die het aanwenden der kunst in
het plan en de verdere uitwerking van zijn stuk versmaadt, vergeleeken mogen
worden bij eenen overvloed van water, verspreid over eene ruime en onvrugtbaare
vlakte; - damp en vervuiling zijn 'er alleen de gevolgen van: - terwijl de Schrijver,
die zijn voordeel doet met een stelzel te volgen en geregeld te werk te gaan,
vergeleeken mag worden bij eenen stroom, bedwongen door heilzaame oevers, die
met eene toeneemende kragt voortvloeit, zegepraalende over alle hindernissen,
die tusschenbeiden mogen opkomen.
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Iets over de rijglijven.
Zoo! - sluit de luiken op! - nu zal 't vooreerst wel gaan;
Gij hebt, dit is genoeg, de donkerheid verdreven:
Want om mij meerder licht dan noodig is, te geven,
(*)
Behoeft gij waarlijk niet mijn glazen in te slaan.

Deze regels moesten alle dwaze Neologen van buiten kennen, om 'er zich naar te
gedragen.
Voor de Duisterlingen onzer Eeuw heb ik ook wat. Voor hen lazen wij, nu een jaar
(†)
geleden , een zeer geestig gedichtje, de Lamp genaamd. In eene Stad, waar het
altijd duister was, brengt een Vreemdeling de Lamp. Men ziet hem aan als eene
weldadige Godheid; men roemt
Het voordeel, dat de Stad
Van deze konst te wachten had;

Alles kreeg een nieuw leven,
En heel de Burgerij droeg gaarn
De kleine kosten der Lantaarn.

Hoe gewigtig en blijkbaar zulk een voordeel was, de dieven echter, lichtekooijen,
en wie meer bij de duisternis belang hadden, waren het nieuwe licht nijdig, en het
leed niet lang, of
Men schreeuwde, dat 's Lands oude zeên
Vervielen door die nieuwigheên.

Eindelijk men bragt het zoo ver, dat de Raad
Liet, van de puije van 't Stadhuis,
't Besluit bij 't laatste Lampje lezen,
‘Dat op den ouden voet zou wezen
De duisternis, zoo hoog geacht.’
En wenschte al 't volk een goeden nacht!

Nu werd zeker het laatste lichtje uitgeblazen, en
Men hoorde in blijde lied'ren zingen:
‘Lang leven onze Duisterlingen!’ -

(*)
(†)

LUBLINK, Briefwisseling, bl. 311.
Vaderl. Bibliotheek, 1806. 2de Stuk.
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De Hemel beware ons, hoop ik, voor zulke kreten; en echter ik kan niet ontkennen,
dat 'er al zoo hier en daar vrij wat nieuwe Lampen worden uitgedaan, die men stil
had moeten laten branden. Wonderlijke menschen! altijd in uitersten. Hier dringt u
een nieuwe verlichter de lamp zoo digt onder den neus, dat u de hairen verschroeijen;
daar weder zet men u, omdat het kagchelvuur u te benaauwd was, in een ijskelder!
Philopalaeus keurt al wat oud is goed, niet omdat het oude beter is dan het nieuwe,
maar alleen omdat het oud is. Hij is der verlichting des menschdoms zoo vijandig,
dat hij de menschen in twee soorten verdeelt, - in denkende en werkende wezens.
De eersten zijn de zoogenaamde fatsoenlijke lieden, de menschen van geboorte,
met zoo wat knap, deftig, rijk puikpuikje uit den burgerstand. De laatsten zijn de
kleine winkeliers, kruijers, turfdragers, en wat onder den algemeenen naam van
arm burger-kanalje zoo al meer begrepen wordt. Hij heeft een onveranderlijken
afkeer van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Hij kan geene Engelsche
Lampen veelen. Is razend tegen de Koepokken. Zijn Overgrootvaders
Bedovergrootvader was Ridder; hij dus ook: die op zijn wapen schimpt, komt hem
aan zijn leven: zijn koets pronkt 'er van alle kanten mede. Waren de Heerlijkheden
met hare tienden weder geheel hersteld, (men moet weten hij is Heer van klein
Kraijenstein) hij had expres roksknoopen voor zijne livereibedienden, met zijn wapen
'er op, laten maken. Zijne Vrouw en Kinderen dragen Keurslijven als harnassen. Hij
woont in den Haag, enz. enz. enz.
Bij Philocaenus daarentegen, die alles goedkeurt wat nieuw is, niet omdat het
beter is dan het oude, maar enkeld en alleen omdat het nieuw is, zijn alle menschen
in alles Broeders, Engelen, van Goddelijken aanleg, voor de hoogste volmaking
vatbaar. Het laatst uitgekomene Philosophisch of Zedekundig Stelsel is bij hem het
beste. De bedelaar en de vorst, het paleis en de hut, - wat geef ik om stand of
woonplaats! roept hij telkens uit. Hij was weleer lid van alle Leesgezelschappen,
Clubs en Grondvergaderingen. Hij hielp de Wapens en Carrépruiken verbranden,
danste om den Vrijheidsboom, heeft nog een Keesje op zijn tabaksdoos geschilderd,
en een zilveren Vader-Hooftje in een lijstje hangen. Hij brandt OEconomische
Lampen. Schoon nog een welgesteld man, (te voren was hij rijk, maar de
Uitgewekenen hebben hem veel gekost,) is zijn uiterlijk voorkomen als dat van een
sjouwerman. Hij stond op zijn vertrek naar St. Dominge, toen hij nog even bij tijds
hoorde, dat alle blanken daar vermoord werden; hij wenschte zich toen zwart,
noemde den ijsselijken moord eene billijke wedervergelding. Zijne kleine Kinders
moeten dagelijks, van de geboorte af, in eene ton
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met koud water. Zijne Dochters mogen geen veter aan het lijf hebben, enz. enz.
enz.
Ja zoo gaat het dikwerf, mijne Lezers! de een wil door een vergrootglas zien, en
de andere door een verkleinenden kijker. Bijna de gansche wereld brilt; en het
wonderlijkst is, niemand voelt, of wil gelooven, dat hij een bril op den neus heeft. - Maar wij zijn bitter afgedwaald, naar ik merk, en ik zie inderdaad geen kans met
fatsoen weer thuis te komen, om, gelijk mijn oogmerk was, iets te zeggen over - de
Rijglijven. Ik had alleen voor, eene Inleiding te maken; en deze, in plaats van mij tot
mijn onderwerp in te leiden, heeft 'er mij van afgebragt. 'Er zit dus niets anders op,
dan, à la Forioso, zoo gratieus mogelijk van de koord te vallen, en, om met eene
tweede Inleiding niet weder het zelfde gevaar te loopen, dadelijk over het herleven
der Rijglijven te spreken.
(*)
De verdienstelijke VAN EFFEN beschimpte weleer met klem en geest de toen zoo
algemeene Hoepelrokken, Paniers, Gueridons, enz. De vernuftige BELLAMIJ maakte
een gedicht tegen de Keurslijven. In onzen tijd, die voorzeker, in smaak van
eenvoudige kleederdragt, verre boven die onzer Vaderen te roemen was, zagen wij
beide soorten van gebaleinde pronkerij afgeschaft. De handel in baleinen had geen
vertier; de Keurslijsmakers hadden geen werk. Een of andere Philopalaeus mogt
brommen, ieder verslandig man keurde het goed; de bekoorlijke Sexe inzonderheid
was wel in haar schik. - De Rijglijven echter zijn, helaas! terug gekeerd. Wie toch
had dit gedacht? Eerst was het een enkeld baleintje in een lijfje, toen een lenig
Corchetje, en zoo zijn allengskens de Keurslijven bij de Godesse Mode weder geheel
in genade aangenomen, met blanchettes en ik weet al niet welke baleinen en ijzeren
ingredienten. - Is zulk eene dragt, mijne Landgenooten, echter niet klaarblijkelijk
ongezond en belemmerend? Die edele vaardigheid, lenigheid en buigzaamheid des
ligchaams, zijn zij niet als vastgebonden? De midden, door den Schepper tot
ontwikkeling en gemakkelijke wending zoo wijs, zoo uitnemend gewrocht, hoe is zij
geprangd? De vlugheid en levendigheid zijn geknakt. Het jeugdig meisje, dat zoo
lang vrij en los in de kinderlijke spelen van hare broertjes deelde, en trotsch allen
zich buigen en wenden kon, tot ontluiking harer physieke krachten door een
geregelden omloop van bloed en vochten, zit nu, bitter stijf en gekneld door de
schors, die haar de midden omgeeft, de luchtige spelen van hare broeders, met
haar breijen in de hand, treurig aan te zien. De meer volwassene Maagd wordt mede
onnatuurlijk gekneld door deze kleederdragt; en dat, zoo het

(*)

Vertoog, No. 187.
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heet, om beter postuur te erlangen en netter figuur te krijgen. Hoe verdwalen 's
menschen zinnen, wanneer de Mode in het spel komt! Wie is zoo verkeerd, die niet
ziet, dat geheel het ongemaakte postuur, de losse en geestige figuur, door eene
stijve, gedwongene en gemaakte houding vervangen is? - ‘Maar het staat zedig.’ Waarom voegt gij 'er niet eerbaar bij? Moet dan de maagdelijke eerbaarheid dus
bemuurd en omwald worden? Jammer genoeg, zoo zij dus zou moeten verdedigd
worden!
Had dan de deugd geen magts genoeg,
Dat ze een vermeetle hand verjoeg',
Die, met een dartle drift, een' boezem dorst genaken?
Moest dan een mislijk zamenstel
Van walvischbeen, met wreed geknel,
(*)
De maagdelijke borst zoo strengelijk bewaken?

Gelooft mij, waar de zedigheid en eerbaarheid niet in het harte wonen, zal men ze
vergeefs zoeken vast te rijgen! - ‘Maar ik zelve heb in mijne jeugd een Keurslijf
gedragen,’ zoo, dunkt mij, hoor ik de Moeders zeggen, ‘en ben ik dan niet
welgemaakt?’ - Vergeeft mij, Dames! op deze vraag was ik niet verdacht; - daar valt
niets op te antwoorden: - mag ik echter ook eens vragen? De Chineesche mamaatjes,
die den voet in den looden schoen van jongs af klein houden, zouden eene dergelijke
vraag doen aan hem, die haar het onnatuurlijke hiervan aanwees: moet men daarom
zulk eene dragt goedkeuren? - ‘Maar niemand heeft vóór een groote vijf-en twintig
jaar tegen die zoogenaamde banden geijverd; geen Schrijver’ - Eilieve gun mij dat
ik u in de reden val. Vader CATS, een aanzienlijk maar opregt man, die de
verbeteringen handhaaft en de gebreken gispt, hoe ook vastgeworteld of verschanst,
zingt in zijne Bruyt:
Is 't niet een wonder stuck? die niet en kan verdregen,
De teerste van den hoop, wil sonder schricken wagen
Dat yemant met de priem, of ick en weet niet wat,
Haer drille door het oir, en maeck een open gat. Is 't niet een vreemde daet? men laet benaude prangen
Ontrent het swacke lijf en teere leden hangen,
Men acht geen ongemack, men draeght gewilligh pijn,
Wanneer het maer en dient om moy gekleet te zijn.
Ey wacht u, jonge vrou, de leden in te binden,
En met een naeuwe praem te woelen en te winden,

(*)

BELLAMIJ, Gezangen mijner Jeugd, enz. bl. 149.
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Het ruym voor uwe vrucht van Gode toebereyt
En moet door enge dracht niet worden ingeleyt.

Moeders! hebt gij over dit laatste wel eens ernstig nagedacht? Zoo niet, doet het
nu. - Zijt verstandig en moedig. Verwijdert van u en uwe Dochters zulk eene
prangende dragt, en klemt uwe kinderen weder los en vrij aan uwen boezem. - En
gij, Vaders! die dikwerf, uit eene verkeerde toegevendheid, uwe Vrouwen hierin te
veel ter wille zijt, - verbeeldt u voor een oogenblik tot zulk een Harnasgeknel
gedoemd te zijn; hoe zou het u in alles belemmeren! En is vlugheid, behendigheid,
gemakkelijke wending de Vrouwen minder noodzakelijk? Immers neen. - Nu dan,
door te veel Echtgenooten te zijn, vergeet niet langer dat gij Vaders zijt!
Natuur! men handelt u tot hoon!
Gij schept vergeefs uw toovrend schoon:
Gij kunt der grilligheid der mode niet behagen!
Ach! mogt zij, die dees dwaze pracht
Te zinneloos heeft uitgedacht,
Tot straffe, in Pluto's hof, een gloeijend harnas dragen!

Het roozekleurig hoofdkussen.
(Overgenomen uit eene Reize door Pruissen van den Heere M. de L.)
De Berlijnsche Vrouwen zijn tot uitzinnigheid toe op den opschik gesteld; die drift
verlaat haar zelfs niet in het uur des doods: men oordeele daarover uit het volgende
verhaal.
't Is een gebruik in alle Protestantsche Steden in Duitschland, de dooden te
kleeden, te kappen, en op eene opene lijkbaar ten toon te leggen, ter beschouwinge
van hunne vrienden en bloedverwanten. Eene maand geleden wierdt Mevrouw D..
van eene rotkoorts aangetast; zoo hevig wierden welhaast de toevallen, dat de Arts
haaren echtgenoot aanzeide, dat zij niet langer dan vierëntwintig uuren konde
leeven. Niemand haarer bloedverwanten wilde het op zich neemen, om haar die
maare te verkondigen. Als vriend van den huize nam ik die taak op mij. Ik naderde
het ziekbedde, greep haare hand, en haar aanzeggende dat zij in doodsgevaar was,
vraagde ik haar, in gevalle zij kwam te sterven, in wat gewaad zij wenschte
begraaven te worden? Straks kwam 'er meer beweeging in haar' pols; haar ge-
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broken gezigt scheen op te leeven; zij glimlachte: ‘Wij allen zijn sterflijk; ik onderwerp
mij;’ zoo sprak zij: ‘en indien ik sterve, verzoek ik dat 'er niets bij mijne begrafenis
verzuimd worde. Ik wil dat mijn kist van Acajouhout gemaakt worde, wel gewast en
zeer fraai bewerkt; ik wil dat alle mijne bedienden mijne lijkstaatsie volgen; ik begeer
dat dezelve bij fakkellicht gehouden worde. Ik verzoek u, dat mijn hoofdkussen van
roozekleurig satijn gemaakt worde, en het doodkleed van dezelfde stosfe; gij verstaat
mij wel, mijn vriend, niet waar? - van roozekleurig satijn. Daar, in mijne kommode,
in de derde lade, aan de regterhand, naast mijn' nieuwen waaijer, zult gij een pakje
gouden spelden vinden, met diamanten koppen; geef dezelve om 'er het laken mede
vast te spelden. Draag zorge dat alles met smaak gedaan worde. Verzoek mijne
Zuster, mijn hair op te maaken, zoo als het haare was, ten dage als zij BIBI ten doop
hieldt; alleenlijk wil ik het voorhoofd een weinig opener hebben: dat staat mij beter.
Ik verzoek u, mij te laaten begraaven in een wit satijnen Robe; dezelve moet gemaakt
worden naar het fatsoen van mijne geborduurde Neteldoeksche Robe, welke ik voor
acht dagen van parijs heb ontvangen. Ik weet niet, welke schoenen ik wil aan hebben;
dit laat ik aan uwe keuze over. Vergeet niet, mijn vriend, vergeet vooral de bouquet
niet; gij weet, van welke bloemen ik het meest houde.’ - Zij viel in eene flaauwte; de
pols kwam weder; een glimlach zweefde op haare lippen, en - zij stierf.

Huisselijk leven.
Rondsom nacht en rondsom woeling,
Waar mijn oog of geest zich wend';
In de driften geen verkoeling;
Hebzucht in de ziel geprent!
Onderdrukken, kruipen, schrapen,
Anders aast het menschdom niet;
Deze moorden, geene rapen;
Dit is 't, wat men leven hiet!
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Leven? neen! het doel des Vaders
Was geen Leeuw- of Vossen - teelt;
God schiep roovers noch verraders,
Maar Hij schiep zijn Evenbeeld.
Waar is dan dat Beeld geweken? In den huisselijken kring
Bloeit nog liefde onbezweken;
Mensch is daar nog Hemelling.
Goede God! verhoor mijn beden
Op mijn Ega's jaargetij,
Op het plegtig lieflijk heden!
Deze Liefde blijv' ons bij!
Deze Liefde moog' niet mindren!
Maar zij stijge jaar op jaar!
Spaar mijn' weêrhelft, spaar mijn' kindren!
'k Kan niet leven zonder haar.
Leven zal ik, harer waardig,
Leven wil ik, als Gods Beeld,
Tot de deugd en pligten vaardig,
In mijn liefde onverdeeld.
Eer moog' Rhijn- en Tiber-stroomen
Vreedzaam mengen hun geklos;
Eer de Winter zien de boomen
In een groenend blaêrendos;
Eer Diaan met Phoebus wagen
Brengen ons den middag aan, Eer ik huis, of kind, of magen,
Als mij lastig, zal ontgaan.

19 Feb. 1807.
No. I. Mengelw. bl. 24 reg 11. v.o. staat une, lees un. Bl. 29. reg. 2. v o zijn, lees
zijne; en reg. 3. zijne, in plaats van zijn.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Bedenkingen over de verborgenheden in den godsdienst.
(Naar het Fransch.)
't Is niet van gister dat de Verborgenheden tot eene bron van geschilvoeren en
verdeeldheid onder de Christenen dienden; 'er is 'er, die dezelve wel geheel uit den
Godsdienst zouden willen verbannen, terwijl anderen, niet te vrede met de zulken,
die 'er inderdaad plaats hebben, haar getal nog wel zouden willen vermenigvuldigen.
Welk eene zijde moet men hier kiezen? is 'er, tusschen die twee uitersten, geen
middelweg? Het onderzoek daaromtrent ons ten doel gesteld hebbende, zullen wij,
in de eerste plaats, de onderscheidene beteekenissen melden, die aan het woord
Verborgenheid kunnen gehegt worden; - om vervolgens te onderzoeken, in welk
eenen zin kan gezegd worden, dat 'er Verborgenheden in den Godsdienst zijn, en
men verpligt is, aan dezelve zich te onderwerpen; - en eindelijk om uit de gelegde
gronden eenige algemeene aanmerkingen af te leiden, raakende het gedrag, welk
de Christenen aangaande de Verbargenheden moeten houden.
Het woord Verborgenheid beteekent, in 't algemeen, eene bedekte of verborgene,
dat is onbekende zaak. Maar gelijk eene zaak op onderscheidene wijzen ons
verborgen zijn kan, wordt die naam gegeeven aan verschillende zaaken, die voor
ons niet op de zelfde wijze verborgen zijn, en voor ons niet den zelfden trap van
duisterheid bezitten.
1. Verborgenheden noemt men zodanige waarheden, welke de Godsdienst ons
bekend maakt, en die ons onbekend waren, toen wij alleenlijk de Rede tot
leidsvrouwe hadden. Aldus wordt de roeping der Heide-
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(*)

nen eene Verborgenheid genoemd , omdat, voor en aleer JEZUS CHRISTUS zijnen
Apostelen hadt bevolen, het Euangelie te prediken door de geheele waereld, dit
oogmerk van God, om zich aan alle menschen bekend te maaken, eene onbekende,
eene verborgene zaak was. Desgelijks de H. PAULUS, den Christenen berigtende,
dat alle menschen niet zouden gestorven zijn ten tijde der komste van JEZUS CHRISTUS
(†)
om de wereld te oordeelen, noemt die leere eene Verborgenheid , als zijnde dit
eene bijzonderheid van het laatste oordeel, die den menschen duslang onbekend,
en voor hun eene verborgene zaak geweest was, tot dat de H. PAULUS hen deswegen
onderrigtte. In deezen zin wordt het woord Verborgenheid meermaalen gebruikt in
de schriften des N. Verbonds.
2. Verborgenheden noemt men ook die leerstellingen van den Godsdienst, die
ons slegts gedeeltelijk de onderwerpen doen kennen, welke zij aan ons verstand
vertoonen, en 'er slegts onvolkomene denkbeelden van geeven. In dien zin kan
men zeggen, dat de bedeeling der Voorzienigheid eene Verborgenheid is, omdat,
hoewel verscheiden zaaken ons bekend zijn, aangaande de wijze, op welke de
Voorzienigheid het heelal regeert, het 'er wel verre van daan is, dat wij alle de regels
zouden kennen, welke zij dienaangaande volgt.
3. Verborgenheid noemt men verder 't geen ons duister en onbekend is in de
dingen, die betrekking tot den Godsdienst hebben. Wij weeten, bij voorbeeld, den
tijd niet, wanneer God zijn Euangelie aan de Volken zal bekend maaken, die tot
heden toe in de duisternissen des Heidendoms zijn gedompeld; wij zeggen, dat dit
voor ons eene Verborgenheid is: wij weeten den tijd niet, wanneer het laatste oordeel
zal gehouden worden; en wij zeggen, dat dit voor ons eene Verborgenheid is: wij
weeten niet, op hoedanig eene wijze God de Volken zal oordeelen, die in eene of
andere dwaaling zijn gevallen, welke ons gevaarlijk dunkt; en wij erkennen ook hier
eene Verborgenheid: wij weeten de reden niet, waarom God zijn Euangelie heeft
doen ver-

(*)
(†)

Rom. XVI:25. Ef. I:9. III:4, 9. Kol. I:26.
I Kor. XV:51, 52.
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kondigen aan een Volk, liever dan aan een ander, op zekeren tijd; en wij zeggen,
ten dien opzigte, met den H. PAULUS: O diepte des rijkdoms, der wijsheid en der
(*)
kennisse Gods!
4. Verborgenheden noemen zommige Godgeleerden zekere leerstellingen, die,
naar hun zeggen, boven de Rede zijn, en welke de Rede niet kan bevatten; in dien
zin noemen zij Verborgenheden het leerstuk der Drieëenheid en der
Menschwordinge.
5. 'Er zijn Godgeleerden, die van dit woord zich bedienen, ter aanduidinge van
leerstukken, die niet slegts onbegrijpelijk, maar zelfs tegenstrijdig zijn; in dien zin
noemen de Roomsch-Katholijken hunne Transsubstantiatie eene Verborgenheid.
Eindelijk wordt het woord Verborgenheid zomtijds gebruikt, ter aanduidinge van
de waarheden van den Godsdienst in 't algemeen. Zelfs schijnt de Schriftuur 'er zich
zomtijds in dien zin van te bedienen. Aldus zeide JEZUS CHRISTUS tot zijne Discipelen:
(†)
U is 't gegeeven, de Verborgenheden des Koninkrijks der Hemelen te weeten ; dat
is, de waarheden van mijn Euangelie te kennen, die voor de rest der menschen
verborgen blijven. Een ieder, schreef Apostel PAULUS, houde ons voor uitdeelers
(‡)
der Verborgenheden van God ; dat is, van de waarheden, welke JEZUS CHRISTUS
den menschen heeft geleerd, en van welke de meeste menschen onkundig zijn. Wij
(§)
spreeken de wijsheid van God in verborgenheid ; dat wil zeggen, wij verkondigen
eene voortreffelijke leere, welke God ons heeft geopenbaard, en van welker
waarheden de meesten voormaals den menschen onbekend waren; zijnde dingen,
zoo als hij 'er op laat volgen, welke het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft
(**)
gehoord, en in 's menschen hart niet zijn opgeklommen.
De Jooden en de Heidenen waren in zoo akelige duisternis van onkunde en
dwaalinge gevallen, dat de meeste, zelfs de eenvoudigste waarheden, welke de
Apostels hun verkondigden, voor hun Verborgenheden waren; waarheden, van
welke zij tot nog toe onkundig geweest waren, en de kennis van welke zij aan de
Apos-

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

Rom. XI:33.
Matth. XIII:11.
I Kor. IV:1.
I Kor. II:7.
I Kor. II:9.
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telen hadden dank te weeten. Van hier dat de laatstgenoemden zomtijds den naam
van Verborgenheden geeven aan de waarheden, die zij prediken, van hoedanigen
aard zij ook waren, omdat zij, onbekend zijnde, Verborgenheden waren voor de
Volken, aan welke zij dezelve verkondigden. Het woord Verborgenheid in dien
algemeenen zin zijnde opgevat, zal de geheele Godsdienst vol Verborgenheden
zijn, omdat in dien zin de naam van Verborgenheid aan alle waarheden wordt
gegeeven, welke dezelve bevat, zelfs aan de eenvoudigsten, en die 't meest onder
onze bevatting vallen. Doch dit wordt hier thans niet bedoeld; de vraag is, of het
woord in de andere, door ons aangeweezene beteekenissen, wordende genomen,
gezegd kan worden, dat 'er Verborgenheden in den Godsdienst zijn; dit moet nu
onderzogt worden.
1. Indien door Verborgenheid waarheden verstaan worden, welke de Openbaaring
aan ons ontdekt, en die door de Rede ons onbekend waren, is het zeker, dat 'er
verscheiden Verborgenheden van dien aard in den Christelijken Godsdienst zijn:
de waarheden, bij voorbeeld, dat JEZUS CHRISTUS de Zaligmaaker der menschen is;
dat hij zijnen leeftijd in een geringen staat heeft doorgebragt; dat hij aan een kruis
is gestorven; dat hij is opgewekt uit den dood; dat hij ten hemel is gevaaren; dat hij
van daar den H. Geest op de Apostelen heeft uitgestort; dat hij ten eenigen dage
zal komen om de geheele wereld te oordeelen; dat alle gestorvenen zullen herleeven,
om voor zijne Regtbank te verschijnen: deeze en andere waarheden van dien aard
zijn dingen, welke onze Rede ons niet konde leeren, en die wij alleenlijk uit het
Euangelie hebben vernomen; het zijn derhalven zoo veele Verborgenheden, welke
het Euangelie ons geopenbaard heeft. Doch men moet aanmerken, dat, na deeze
Openbaaring, die Verborgenheden ophouden Verborgenheden te zijn: het zijn niet
meer verborgene dingen; het zijn dingen, welke wij even onderscheidenlijk kennen,
als de zulke, die door de Rede ons meest bekend zijn; het zijn geheimen, die voor
ons ophouden geheimen te zijn, zoo dra God ons dezelve wel heeft willen
mededeelen. Geene zwaarigheid mag men maaken, omtrent het aanneemen van
de Verborgenheden van deezen aard, die in de boeken van het N. Verbond gevonden
worden. De Goddelijkheid
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dier boeken eens beweezen zijnde, moet men alle de waarheden aanneemen, welke
zij ons klaar en duidelijk leeren, hoewel de Rede uit zich zelve ons tot die waarheden
niet opleide.
2. Indien door Verborgenheid leerstukken verstaan worden, die ons flegts
onvolkomene denkbeelden van de onderwerpen geeven, welke zij aan onzen geest
voorstellen, is het zeker, dat 'er verscheiden Verborgenheden van deeze soort in
den Godsdienst zijn. Alle de volmaaktheden van God, alle zijne werken, onze eigen
natuur, zijn, als zodanig, Verborgenheden; van dat alles hebben wij slegts
onvolkomene denkbeelden. Alwat 'er de Schriftuur van zegt, is niet toereikende, om
ons die verhevene onderwerpen volkomen te doen kennen. Wij kennen ten deele,
en zien door een glas raadzelagtig. Bijkans alle voorwerpen, tot den Godsdienst
behoorende, hebben eene heldere en eene donkere zijde; hier, derhalven, zijn
bijkans allerwege Verborgenheden. Doch, 't geen zorgvuldig verdient te worden
opgemerkt, is, dat wij niet verpligt zijn, van die geheimzinnige leerstukken iets meer
aan te neemen, dan 't geen daarin klaar is en onder het bereik van ons verstand
valt; wij zijn alleen verpligt, dezelve van de heldere zijde, die zij ons vertoonen, te
bezigtigen; maar wij kunnen noch mogen ze bezigtigen van de donkere zijde, alwaar
zij voor ons ongenaakbaar zijn. Een voorbeeld diene ter ophelderinge: de Eeuwigheid
kan men als eene Verborgenheid aanmerken; veele dingen zijn 'er in de Eeuwigheid,
die wij niet kunnen begrijpen: hoe is het mogelijk, bij voorheeld, telkens iets te voegen
bij eene duurzaamheid, die reeds oneindig is? Indien een Weezen van alle
Eeuwigheid bestaan hebbe, schijnt 'er een oneindig getal van jaaren en een oneindig
getal van dagen aanweezig te zijn geweest: bevat dan de ruime uitgebreidheid der
duurzaamheid zoo veele jaaren als dagen? Dit zijn zwaarigheden, die omtrent dit
onderwerp ons merkelijk belemmeren; dit is de donkere zijde van dit leerstuk, omtrent
welke wij niet verpligt zijn, uitspraak te doen. Maar Gods Eeuwigheid bevat iet
helders, en waarvan wij gemakkelijk een denkbeeld kunnen maaken: dit is, dat God
altijd heeft bestaan, en altijd zal bestaan; dat hij geen begin heeft gehad, en geen
einde zal hebben; en dit is alwat wij verpligt zijn, aangaande dit onderwerp te
gelooven. Wij moe-
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ten, derhalven, aangaande deeze soort van Verborgenheden, aanneemen 't geen
zij ons helders aanbieden, en ons oordeel opschorten, in de erkentenis van onze
onkunde omtrent hetgeen zij duisters bezitten.
3. Indien men door Verborgenheid verstaa, 't geen voor ons duister en onbekend
is in de dingen, die betrekking tot den Godsdienst hebben, is het zeker, dat 'er, gelijk
wij reeds hebben aangemerkt, verscheiden zaaken zijn, onder die tot den Godsdienst
betrekking hebben, die ons onbekend zijn. Maar de dingen, die ons onbekend zijn,
maaken geen gedeelte van den Godsdienst uit; zij wierden ons niet geopenbaard,
omdat zij voor ons onbekend en verborgen blijven; zij maaken derhalven geen
gedeelte van den Godsdienst uit, die ons geschonken wierdt; zij mogen noch kunnen
een voorwerp van ons geloof zijn.
4. Indien men door Verborgenheden verstaa onbegrijpelijke leerstukken, zijn 'er
geene Verborgenheden van deeze soort in de Openbaaring. Zelfs is 'er eene
tegenstrijdigheid in de stelling, dat een leerstuk geopenbaard, en tevens onbegrijpelijk
is. Te zeggen, dat God onbegrijpelijke leerstukken aan ons openbaart, is zoo veel
als te zeggen, dat Hij ons denkbeelden van dingen geeft, van welke wij geen
denkbeeld kunnen hebben, en waarvan Hij inderdaad ons geen denkbeeld geeft;
iets, 't welk volstrekt onmogelijk is. Indien 'er leerstukken van deezen aard in den
Godsdienst waren, zou het voor ons volstrekt onmogelijk zijn, dezelve te gelooven:
want een leerstuk gelooven, is, de denkbeelden zamenvoegen, welke men van dit
leerstuk kan maaken; maar van een onbegrijpelijk leerstuk heeft men geen
denkbeeld; men kan derhalven de denkbeelden niet vereenigen, welke dit leerstuk
uitmaaken, diensvolgens het niet gelooven.
5. Het zelfde als van onbegrijpelijke mag ook van tegenstrijdige leerstukken gezegd
worden; 't is eene soort van gewaande Verborgenheid, die in eene Goddelijke
Openbaaring geene plaats kan hebben. 't Is onmogelijk, dat God, die de Autheur
van onze Rede is, door zijn woord ons dingen leert, regelrecht strijdig met die Hij
ons door klaare en duidelijke redekavelingen bekend maakt. Zelfs zoude het ons
niet mogelijk zijn, dusdanige leerstukken aan te neemen: want gelooven, gelijk wij
gezegd hebben, is, denkbeelden zamenvoegen: maar de denkbeelden, welke men
in een tegenstrijdig leerstuk waant te vereeni-
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gen, kunnen niet zamengevoegd worden; zij vernietigen elkander. Indien men, bij
voorbeeld, beweerde, dat een en het zelfde lichaam gelijktijdig te Parijs en te Rome
is, zou het onmogelijk kunnen geloofd worden. Uit zwakheid, uit toegeevendheid,
bij mangel aan opmerkinge op hetgeen mij wordt voorgesteld, kan ik wel zeggen,
dat ik aan dusdanig een voorstel mijne toestemming geef; de woorden, uit welke
het bestaat, kan ik zamenvoegen, doch mijn verstand kan de denkbeelden niet
verbinden, welke deeze woorden uitdrukken; het kan het denkbeeld van een lichaam,
op zekeren tijd te Parijs aanweezig, niet zamenvoegen met het denkbeeld van dat
zelfde lichaam, als ten zelfden tijde aanweezig te Rome. Beweerende dat dit lichaam
te Rome is, ontkent men dat het te Parijs is; beweerende dat het te Parijs is, ontkent
men dat het te Rome is: deeze twee denkbeelden, die men waant zamen te voegen,
vernietigen elkander.
(Het slot hierna.)

Iets over de senebladeren. Door den Heer Rouillure.
‘Mijne Heeren, Schrijvers der Vaderlandsche Letteroefeningen!
Ofschoon de Senebladeren vele Eeuwen zijn bekend geweest, heeft men van de
echte soorten nimmer een zoo voldoend berigt gegeven, op de plaats zelve
opgemaakt, als ik het genoegen heb, UEds. hiernevens ter plaatsinge te zenden,
ontleend uit de Annales de Chémie, No. 167. p. 161.
Groningen.
B. TIEBOEL.’
Deze, sedert vele Eeuwen, in de Geneeskunde zeer voortreffelijke bladeren, zijn
niet met de vereischte naauwkeurigheid beschreven, als zij wel verdienden. Zij
waren sedert lang bekend onder den naam van Folia orientalia, Senebladeren uit
de Levant, van Seyde, van Mekka, van Palthe, van Saide, van Alexandrien, van
Spanjen, van Italien, zonder van de waarde van deze soorten melding te maken.
Velen bevatteden ze alle onder den naam van Cassia Senna, LINN.
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Gelegenheid hebbende om hieromtrent nader onderzoek te kunnen doen op de
plaatsen waar zij groeijen, onderscheid ik alleen twee soorten.
Eerste soort. Senebladeren met spitse en smalle bladeren, de Cassia lanceolata
van FORSKAL (Flora Egyptiaca et Arabica). - Dit is een kleine Heester van ruim twee
voeten hoog, en somtijds tot drie voeten; de stam is kort, hard en houtachtig; de
takken kort en dun; de puntige en smalle bladeren zitten het eene om het andere
(alternatim); donker groen; zeer aangenaam van reuk; zacht bitter en een weinig
scherp van smaak; de bloemen zijn citroengeel, zonder reuk; de vrucht is eene soort
van breede platte peul, bekend onder den naam van Folliculi, bleek groen, bevattende
vier of vijf kleine platachtige zaden. - De bladeren, op zich zelve of in een aftreksel
gebruikt, purgeren zacht, zonder eenige pijn te verwekken; de bloemen in de Folliculi
bezitten eene zwakke laxerende kracht.
Deze eerste soort begint eenige mijlen boven Sienne, en wel overvloedig in de
vallei Bicharie, eenige dagreizens van deze laatste Stad van Egypte; en om die
reden noemen de Arabieren deze soort Senna Bicharie. Men vindt ze ook in den
omtrek van den eersten waterval; ook uit Abyssinien, Ethiopien en Nubie, en
voornamelijk in het Rijk van Sennar. Men draagt weinig zorg voor de aankweeking;
zij groeit ook in 't wild boven de woestijn van Sennar. De Arabieren verzekerden
mij, dat de inzameling overvloedigst was, en de eenjarige scheuten fraaijer, wanneer
de stormen, waardoor de beken der valleijen overstroomden, menigvuldiger waren.
De tweede soort, met ronde bladeren, is de Cassia Senna, LINN.; een kleine
Heester, twee en een halve voet hoog; een zeer korte knobbelige stam; de takken
minder houtachtig, buigzaam, donker geel van kleur; de bladeren breeder dan die
van de eerste soort; van boven rond; bleek groen; zoetachtig van smaak, en zonder
reuk; de bloemen zijn helder geel, en de zaadhuisjes (Folliculi) smal en gekromd,
donker groen van kleur, in het midden voorzien met eene kleine rij scherpe
verhevenheden: deze soort groeit in Opper-Egypte, waar men sommige plantaadjen
vindt, gelijkende naar die, welke in 't wild groeijen; men vindt ze in den omtrek van
Sues, in Syrien, en in vele streken van Arabien: zij zijn minder purgerend dan de
eerste soort.
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Onder de in handel zijnde Senebladeren, welke een mengsel is van de twee
beschrevene soorten, vindt men nog een derde blad, eenigermate met de vorige
overeenkomende, doch niet tot het geslacht der Senebladeren behoorende; het is
eene soort van Apocynum. De Heer DESLILLE en ik noemen het Cynanchum Arguel;
de Arabieren geven het den naam van Arguel; men zou het kunnen noemen
Cynanchum oleafolium, omdat de bladeren eenigzins met die der Olea
overeenkomen. - Dit is eene jarige plant, ter hoogte van anderhalve voet; de takken
zijn regt, witachtig; de bladeren, door een zeer kort steeltje aan de takken gehecht,
zijn spits en smal, bleek groen, stroef op 't gevoel, scherp, bitter en walgelijk van
smaak; - de bloemen, in een scherm (umbella) groeijende, zijn wit, klein, en de
vrucht is eene soort van kleine rondachtige houtachtige noot, vol kleine zaden. Men
vindt deze plant boven Sienne, in de vallei Bicharie, op vochtige plaatsen. De
bladeren purgeren zeer sterk, en veroorzaken kolijkpijnen; - de bewoonders van
die streken en de Arabieren van Opper-Egypte gebruiken deze bladeren zonder
bijdoen van Senebladeren.
De verzameling der Senebladeren geschiedt gewoonlijk als de zaadhuisjes
beginnen rijp te worden, veelal in 't midden van September. De Abbades, een
volkrijke Arabische Stam, wonen op de grenzen van Opper-Egypte, en onder hun
woont, bij de haven, de voornaamste pachter der Senebladeren; men brengt
daarheen de bladeren der Arguel en de ronde Senebladeren. Men betaalt hun
gewoonlijk voor de lading van een Kameel van vijf of zes quintalen, te weten van
de eerste soort, of Senna gabali, of Berg-senebladeren, zes of zeven realen (de
reaal tegen drie Francs); voor de tweede soort, Senna baladi, op de velden
groeijende, vijf realen; en voor de Arguel vier realen.
Men heeft nog eene tweede Stapelplaats te Esné, eene kleine Stad in
Opper-Egypte, voor de Senebladeren, welke uit Abyssinien, Nubie en van Sennar
gebragt worden door Karavanen; dit is dezelfde soort met die, welke in de vallei van
Bicharie geoeit; doch de bladeren zijn kleinder en donker groen, de zaadhuisjes
korter en smaller. Men verzendt ze gewoonlijk gezuiverd van steeltjes, en zij zijn
niet gemengd met ronde Senebladeren, noch met de Arguel; om deze reden verkiest
men
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ze boven andere soorten, en betaalt gewoonlijk voor het quintaal drie machaboubes
(elk van vier Francs); men noemt ze Senna Sennasi, Senebladeren van Sennar.
Zou dit niet die soort zijn, welke het eerst in de Geneeskunde is gebruikt? - De
Latijnsche naam Senna schijnt dus oorspronkelijk af te stammen van Sennar. Men
brengt alle Senebladeren met ronde bladeren van Esné, en gebruikt ze in
Opper-Egypte.
Zoo ras de inzameling is geëindigd, scheept men alles in op den Nijl in de
magäzijnen van Sienne en Esné, om ze van daar na de algemeene Verzamelplaats
te Boulac te verzenden, en aldaar komen jaarlijks van Sienne zeven of acht duizend
quintalen (van 100 pond) van de eerste soort, vijf of zes honderd quintalen van de
tweede soort, en twee duizend of twee duizend en vier honderd quintalen Arguel;
en van de Stad Esné twee duizend quintalen Senebladeren van Sennar, en bijna
acht honderd quintalen Senebladeren van de landen, of Senna van de tweede soort;
zij komen, onder anderen, over Sues; en met de Karavanen van den berg Sinaî
twaalf of vijftien honderd quintalen ronde Senebladeren, uitmakende in 't geheel
vijftien of zestien duizend quintalen, welke men jaarlijks naar Boulac, niet verre van
Cairo, zendt, waar zij ter verdere bewerking en verzending naar Venetien en de
Duitsche Staten verblijven; - men zuivert ze van vreemde ligchamen en stelen, legt
een gedeelte der zaadhuisjes afzonderlijk, om ze naderhand in den handel te
verzenden; men mengt, zachtjes wrijvende, de drie soorten van bladeren onder
malkanderen, en voornamelijk die met ronde bladeren en de Arguel, om ze
afzonderlijk niet gemakkelijk te kunnen onderkennen; dit doet men in deze
evenredigheid: vijfhonderd deelen spitse bladeren; driehonderd met ronde bladeren;
tweehonderd Arguel, en maakt dus ééne soort van Senebladeren, welke naar
verschillende havens van Europa verzonden worden. - Dit is alles, wat men van de
Stapelplaats Boulac verzendt; bijaldien 'er eenige balen van Smyrna, Tripoli en
Aleppo verzonden worden, dan zijn het ronde Senebladeren uit Syrien, Mekka, en
verdere aangrenzende landen van Arabien. De Drogisten van Marseille koopen
deze laatste soort voor een zeer middelmatigen prijs, en mengen ze onder Egyptische
Senebladeren, waardoor derzelver hoedanigheid verminderd wordt; men maakt
hetzelfde gebruik
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van de weinige Senebladeren, welke uit Spanjen en Italien komen. - De Egyptenaars
en inwoonders van Syrien, en bijna die van de geheele Levant, gebruiken geene
dan ronde Senebladeren, en men vindt daar bij de Drogisten geene andere soort;
- zij schatten ze hooger dan die met spitse bladeren, misschien omdat ze uit Mekka
komen, en ook beterkoop zijn.
De Schrijver heeft de opkoopers te Cairo zoeken over te halen om niet dan de twee
eerste soorten zonder Arguel naar Europa te verzenden, maar zij vonden hunne
rekening daar niet bij. - Verders meldt hij nog iets van het gebruik, doch zal daarover
breeder handelen in een Werk over Egypte.

Het leven van Sir Walter Raleigh.
(Vervolg en slot van bl. 68.)
Een zoo werkzame en begaafde geest maakte ondertusschen van deze treurige
eenzaamheid een voor het algemeen allernuttigst gebruik. Het was, namelijk, in
dezen tijd, dat RALEIGH zijn onsterfelijk Werk, de Geschiedenis der Wereld, schreef.
‘Dit Werk,’ zegt een der zake kundig Beoordeelaar (FELTON) ‘kon wel niemand
durven ondernemen, dan een man van eene even zoo zeldzame en veelvuldige
bekwaamheid, als grooten moed. De omvang is verwonderlijk, en de stijl, voor den
toenmaligen tijd, meesterlijk verheven, mannelijk en klaar, en als ware dezelve door
den Genius van Rome en Athenen ingegeven. Hadde Sir WALTER de Engelsche
Geschiedenis van zijnen tijd, of de Annalen van ELIZABETH geschreven, hij zou eenen
LIVIUS en THUCYDIDES geëvenaard hebben.’
Zelfs HUME erkent, dat de Wereldhistorie van RALEIGH tot een meesterstuk van
den ouden klassischen stijl behoort. Hoe jammer is het niet, dat van deze
voortreffelijke Geschiedenis der Wereld slechts het eerste Deel is afgewerkt! - want
de zekerste berigten wederspreken het voorgeven, dat Sir WALTER het tweede Deel
voleind, maar het verbrand zoude hebben, omdat de
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boekverkooper zich over den slechten aftrek van het eerste Deel zeer sterk tegen
hem beklaagde.
Evenwel was dit groote Werk niet het eenige in zijne gevangenis. RALEIGH
beoefende hier met dubbele vlijt de Scheikunde; hij schreef over de Regeringskunst;
over de Zeevaartkunde, en vervaardigde eene Beschrijving van Guiana.
De laatste uitgave van de Geschiedenis der Wereld is in twee banden in folio ten
jare 1736 uitgekomen. Zijne overige Werken, die over de Staatkunde, Wijsbegeerte,
Dichtkunst en Zeevaartkunde handelen, bedragen in de uitgave van 1748 twee
Deelen in 8vo.
Alle deze menigvuldige bewijzen van RALEIGH's bijzondere begaafdheden waren
echter niet in staat hem zijne vrijheid te verschaffen, en nu veranderde de haat des
volks in eene luide klagte, ja zelfs in verbittering tegen JAKOB DEN I.
Men wierp den Koning, zeker niet zonder grond, voor, dat het onvergefelijk ware,
het Vaderland eenen man te ontrooven, die, wegens zijnen alles omvattenden geest,
wegens zijne groote krijgs- en zeevaartkundige begaafdheden, niet alleen onder
de grootste mannen van Engeland, maar zelfs onder die van geheel Europa
behoorde; die daarenboven zich aan Engeland grootelijks verdienstelijk gemaakt
had, en wiens misdaad volstrekt niet onwedersprekelijk had kunnen bewezen worden.
Zelfs de oudste Zoon des Konings, de Prins van Wallis, HENDRIK, zeide openlijk:
‘Waarlijk geen andere Koning; dan mijn Vader, zou zulk eenen Vogel zoo lang in
eene kooi opgesloten gehouden hebben!’ Deze Vorst toonde reeds in zijne vroege
jeugd bijzondere geschiktheid en toegenegenheid tot alle ondernemingen, waardoor
de roem van Engeland moest verhoogd worden. Mogelijk was hij een te groot vriend
van den wapenhandel; doch hij schatte daarbij alle talen hoog, en wijdde zich, bij
de zuiverste zeden, geheel en al aan die kundigheden en oefeningen, welke hem
tot eene groote loopbaan konden voorbereiden. Hij verachtte maar al te openbaar
het beuzelachtig karakter van zijnen Vader, en beminde daarbij Sir WALTER des te
hooger, naar mate zijn Vader hem vernederde.
Door zulk eene gewigtige voorspraak (want de Koning deed eene onbegrensde
liefde voor zijnen Zoon blijken)
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had RALEIGH waarschijnlijk zijne vrijheid weder gekregen; doch tot zijn ongeluk, en
tot dat van het geheele Volk, stierf HENDRIK reeds in zijn achttiende jaar, en hiermede
ook de hoop van RALEIGH. In deze allertreurigste omstandigheid; bij het verlies van
zijn vermogen; bij de vermeerdering zijner familie (want gedurende zijne gevangenis
werd hem een Zoon geboren); bij het innerlijk gevoel, van hoe veel nut hij nog voor
het Algemeen en zijn Vaderland zijn konde, - was het zeker Sir WALTER te vergeven,
dat hij de zonderlingste middelen tot zijne bevrijding aanwendde. Hij verkoos dat,
waardoor gewoonlijk zoo wel de groote als de geringere geblinddoekt wordt; het
goud.
Reeds voorheen had RALEIGH van den overdrevenen rijkdom van het binnenste
van Guiana een overdreven begrip gevormd, en dit aan zijne Natie zoeken mede
te deelen. Zijne eerste reize daarheen, waarvan wij boven reeds gesproken hebben,
had, hoe weinig bevredigend zij ook uitgevallen was, bij hem echter het romaneske
denkbeeld van het daarzijn van een El Dorado, of Gouden Stad, niet verminderd. Hij verspreidde dit thans op nieuw, en vond des te eerder gehoor, naar mate zijn
veeljarig lijden, en de voortreffelijke schriften, welke uit zijne gevangenis in het licht
waren gekomen, het publiek voor hem hadden ingenomen. Zelfs de Koning, schoon
hij ook RALEIGH's El Dorado niet voor waarschijnlijk hield, meende echter nu eene
gelegenheid gevonden te hebben, om, door een tijdelijk ontslag van den grooten
man, de algemeene toegenegenheid weder te winnen. Hij gaf daarom zijne
toestemming tot de uitvoering van het plan, hetwelk RALEIGH tot ontdekking der rijke
Goudmijnen had opgesteld, en stelde hem zelfs tot Opperbevelhebber aan.
Ondertusschen sprak hij hem niet vrij van zijne schuld; veel meer werd uitdrukkelijk
bij deze onderneming als eene voorwaarde vastgesteld, dat zijn volgend gedrag
over zijn lot beslissen zou.
RALEIGH beweerde, dat Guiana in vroegere tijden door Engeland ontdekt was, en
dat dus, naar het bijzonder Regt van den genen, die het eerst de ontdekking gedaan
had, zij ook alleen het regt hadden om zich daar als wettige Heeren te beschouwen.
Hiertegen konden de Spanjaar den met grond aanvoeren, dat zij, bij de eerste reis
van RALEIGH, reeds Volkplantingen op Guiena hadden.
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Engeland leefde in dien tijd met Spanje in vrede, en JAKOB DE I wilde op geene wijze,
om een goed dat nog ontdekt moest worden, en welks wezenlijke waarde
daarenboven zoo onwaarschijnlijk was, het wezenlijk geluk der beide landen, den
vrede, opofferen. Hij gaf dus Sir WALTER als een ernstig voorschrift, alleen op de
ontdekking van die vermeende Goudmijnen uit te gaan, en op geene wijze de aldaar
gelegene Volkplantingen der Spanjaarden te ontrusten.
Naauwelijks, echter, kondigde RALEIGH zijn hersenschimmig ontwerp aan, of een
groot aantal Gelukzoekers stroomde naar hem toe. Twaalf aanzienlijke Schepen
werden uitgerust; en de geheele onderneming zag 'er zoo oorlogzuchtig uit, dat de
Spaansche Gezant GONDOMAR daarover bij den Koning bezwaren inbragt, tevens
ook den Hove van Madrid een waarschuwend berigt omtrent deszelfs bezittingen
in Guiana mededeelde.
In dien tijd had men algemeen, door de menigvuldige Vrijbuiters en Kapers, het
wonderlijk en onbillijk denkbeeld opgevat, dat, hoewel twee Zeemogendheden in
Europa den Vrede gesloten hadden, deze Vrede echter in Indiën van geen kracht
was.
Deze verkeerde Grondstelling volgde, helaas! RALEIGH ook. Hij zeilde in Augustus
1617 af, en rigtte zijne koers terstond naar den mond van den Oronoko, in Guiana;
de Spanjaarden hadden, een weinig hooger, de kleine stad St. Thomas aangelegd,
en beärbeidden daar eene, niet zeer veel opleverende, Mijn.
RALEIGH bleef met zijne Vloot in den mond van den Oronoko; doch zond zijnen
oudsten Zoon met een Corps Troepen, onder aanvoering van eenen zeer ervaren
en hem getrouwen Officier KEYMIS, naar St. Thomas. De Spanjaarden hadden reeds
eenen aanval voorzien, en vuurden op de Engelschen bij hunne landing; doch de
jonge RALEIGH rukte evenwel nog verder voort, en riep: ‘hier is de ware Goudmijn!
dwazen slechts zullen eene andere zoeken!’ Doch hij boette weldra voor zijne
vermetelheid; een kogel strekte hem ter aarde. KEYMIS sloeg ondertusschen de
Spanjaarden op de vlugt, nam St. Thomas in, plunderde en verbrandde de stad;
doch vond den buit volstrekt niets beteekenend.
Verdrietig over de mislukte hoop, en voor eene zwaare verantwoording bevreesd,
benam KEYMIS zichzelven
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het leven. De overige gelukzoekers zagen nu maar al te duidelijk, dat RALEIGH zijn
El Dorado slechts uitgevonden had, om door deze onderneming het uiterste te
wagen, ten einde zijne vrijheid weder te bekomen. Zij meenden, en niet zonder
grond, misleid te zijn, en gevoelden de verantwoordelijkheid over het aanvallen der
Spanjaarden midden in vredestijd. Hoe zeer nu Sir WALTER hen aanmoedigde om
de Vrijbuiterij tegen de Spanjaarden voort te zetten, besloten zij echter, tot hunne
eigene zekerheid, terstond weder naar Engeland te zeilen, en daar hunnen
aanvoerder, over al het voorgevallene, ter verantwoording te roepen.
RALEIGH wendde alle middelen aan om dit te keeren, ja hij zocht zelfs naar Frankrijk
te ontvlugten; doch alles vergeefs. Hij werd in handen des Geregts overgeleverd,
en, benevens zijne medegenooten, op het strengste verhoord. Schoon nu RALEIGH
het opperbevel over zijne onderneming van den Koning ontvangen had, werd hij
echter hierom nog niet vrij verklaard. Hij was zelfs verantwoordelijk voor elken aanval
tegen de Spanjaarden geworden, en de Koning maakte bij zijne provisioneele
vrijlating uit de gevangenis tot een beding, dat zijn volgend gedrag eenig en alleen
over zijn lot beslissen zoude.
Dit nu waren redenen genoeg om Sir WALTER te straffen. De gegronde klagten,
welke de Spaansche Gezant over de plundering van St. Thomas inbragt, bepaalden
den buitendien reeds tegen hem vertoornden Monarch, hem geene genade te
schenken. Hij onderteekende het doodvonnis.
Zoo lang RALEIGH nog middelen hoopte te vinden om zijne vrijheid te bekomen,
scheen hij daartoe alles op het kunstigste aan te wenden. Thans, echter, daar het
besloten was, vertoonde hij den gevestigden moed van een groot man.
Daags na zijne veroordeeling besteeg hij het schavot, (op den 19 October 1618)
trad naar den Beul, en zeide, terwijl hij zijne hand op de bijl leide: ‘het is een scherp
middel; maar het zekerste tegen alle kwaad.’ Hierop sprak hij met eene buitengewone
welsprekendheid en met de grootste gerustheid tot het volk; hij zocht de oorzaken
zijner voormalige onvolksgezindheid geheel en al op zijne vijanden te schui-
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ven. Hij leide toen zijn hoofd op het blok, en ontving den doodelijken slag.
Het ligchaam werd in de St. Margaretha Kerk ter aarde besteld; doch het hoofd
werd in RALEIGH's familie nog vele jaren bewaard. ‘Geene daad des Konings,’ zegt
HUME, ‘werd met grooter en algemeener ongenoegen opgenomen, dan het
doodvonnis over Sir WALTER RALEIGH. Een vonnis te doen uitvoeren, hetwelk op
zichzelve zoo hard, en te gelijk zoo lang uitgesteld, ja zelfs stilzwijgend, door het
aan hem laatst toevertrouwd bevel, geheel en al opgeheven was, dit scheen even
zoo wreed als onregtvaardig. Aan den anderen kant werd dit ongenoegen des volks
nog vermeerderd door de overweging, dat JAKOB DE I den man, die als Veldheer en
Admiraal zoo vele talenten en dapperheid ten toon gespreid, zich als Denker en
Redenaar op het voordeeligste had doen kennen, en die daarom voor de Natie van
het grootste aanbelang zijn moest, aan de volstrekte vijanden van Engeland, den
Spanjaarden, opofferde.’
De Aardrijkskunde won door Sir WALTER, zoo in het Noorden als in het Zuiden.
Het groote Landschap Virginia, dat zich toenmaals nog verder dan tegenwoordig
uitstrekte, werd door hem en zijnen halven Broeder ontdekt. De onderneming op
Guiana, hoe ongelukkig dezelve ook uitviel, maakte ons met deze rijke landen en
met den grooten Oronoko nader bekend; en de kennis der kusten van de beide
helften der Nieuwe Wereld heeft door deze onderneming zeer veel gewonnen.
Doch voor Engeland zelf waren RALEIGH's verdiensten nog aanmerkelijker. Waar
het Vaderland verdedigd moest worden, daar offerde RALEIGH zijn persoon en
vermogen voor hetzelve op. Zijne groote talenten en zijn verheven moed zegevierden
over den doodvijand van Engeland in Ierland, over de Armada bij Corunna, Cadix
en Fayal. Engelands Koophandel ontving, toen RALEIGH den Tabak invoerde en
algemeener maakte, een hooger vlugt. En zelfs toen zijn Vaderland hem zoo zwaar
liet lijden, bevorderde hij nog uit zijne gevangenis deszelfs roem, door zijne
onsterfelijke Werken. RALEIGH bezat, bij de zeldzaamste en menigvuldigste talenten,
eene onverzadelijke zucht naar
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kennis en aanhoudende werkzaamheid, eene hooge mildheid en strekking om alles
te bevorderen, waardoor zijn Vaderland, ja geheel Europa, in het goede en schoone
winnen konde. Zijne ontwerpen waren veel omvattend, hadden innerlijke waarde;
zijn moed, om dezelven door te zetten, was bestand tegen elke beproeving: doch
deze bekwaamheden gingen met eenen bijzonderen geest van het romaneske, van
het overdrevene, gepaard. Trotschheid en onbegrensde eerzucht deden hem terstond
bijna elk middel voor goed houden, waardoor hij hopen kon zijne plannen te
bevorderen, of de hem tegenwerkende hindernissen uit den weg te ruimen.
Wanneer de Monarch, of de genen, die de regering van een Land in handen
hebben, zelf niet in staat zijn, groote Mannen te waarderen, zoo kan de Maatschappij
echter van hun vorderen, dat zij op datgene, wat die mannen werkelijk deden, zelf
opmerkzaam zijn, of anderen daarover ondervragen. Onder JAKOB DEN I was het
echter met den staat van zaken veel slechter gesteld. Het was geen gebrek aan
inzigt, welk hem hinderde den grooten man behoorlijk te waarderen; beuzelachtigheid
van karakter beroofde RALEIGH van de plaats, op welke hij zijn Vaderland van nut
moest zijn en eer kon aandoen. Hadde JAKOB DE I hem, even als zijne groote
Voorgangeres, zich ten nutte gemaakt; hadde hij hem ondernemingen van aanbelang,
tot volmaking van Engeland, op eene of andere wijze, het zij in vrede, het zij in
oorlog, toevertrouwd, - hij zou zijne eerzucht voedsel gegeven hebben; de uit zijne
misnoegdheid ontsprotene driften zouden bij den grooten man verstikt geworden
zijn; Engeland zoude de aanmerkelijke rol, die ELIZABETH haar toegedeeld had,
voortgespeeld, en zoo wel in Europa als in de heide Indiën gewonnen hebben.
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Bijzonderheden wegens den wijn-oogst in Frankrijk.
(Ontleend uit Letters from France, written in the Years 1803 and 1804. By JAMES
FORBES, F.R.S.)
In Frankrijk neemt de Wijn-oogst doorgaans eenen aanvang met het Nieuwe Jaar,
of den eersten dag van de Maand Vendemiaire, 't welk invalt bij den Herfst-Evennagt,
naa de aanvullingsdagen, die, ten deezen jaare, zes uitmaakten. Het Twaalfde Jaar
der Fransche Republiek begon dus op den vier-en-twintigsten dag van September
1803, en met deezen dag nam de Wijn-oogst een' aanvang in Touraine, eene
landstreek, allerwegen met Wijngaarden bezet.
De wijduitgestrekte vlakten, de zagt opgaande heuvels, de kronkelende valeijen,
vrugtbaar gemaakt door de Loire, de Cher en de Indre, schoon zij hier en daar
graan- en weid-landen opleveren, brengen alle Wijn voort van onderscheide
hoedanigheid, prijs en smaak. In de daad het geheele voorkomen van deeze door
de natuur hoogstbegunstigde landstreeke is een volmaakte tuin, of liever eene
aaneenschakeling van dorpen, boerenwooningen en hutten, gelegen in het
middenpunt van een klein landschap. Hetzelve is, naar den aart des gronds, verdeeld
in koornvelden, wijngaarden, tuinen en boomgaarden; doch de Wijnstok is overal
het voornaamste. Hier ligt geen grond ledig of onbebouwd; mijlen agtereen wandelt
men van Wijngaard tot Wijngaard, bij de rijkste ten toonspreiding van Natuurs
uitgeleezenste gaven. Het staat den doortrekker vrij, zo veel hem behaagt, van die
smaaklijke vrugt te eenen. De Wijngaardeniers houden het zelfs voor een goed
voorteeken, wanneer een Vreemdeling de Wijnbergen bewandelt en zich met de
rijpe vrugt verfrischt. Maar ontbreeken de druiven, dan ziet men allerwegen appelen,
peeren, perziken of amandelen; deeze, met nooten en andere herfstvrugten,
vervangen de kersen en abrikoozen. In Indie heb ik, op het daartoe geschikte
jaargetijde, een' overvloed van Mangos gezien, en weet dat ze 'er in Guzerat voor
eene Roupy honderd-en-veertig ponden kogten. In
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Italie spreiden de weelderige Wijngaarden derzelver purperverwige Druiventrossen,
in rijke festonnen van boom tot boom hangende, ten toon, op eene schilderagtiger
wijze dan de laage Wijnstokken in Touraine; doch ik moet bekennen, dat ik nimmer
zulk een' overvloed en verscheidenheid aanschouwde, als aan de oevers van de
Loire, waar de Overvloed in den Herfst zijnen hoorn uitstort, en een Feest schenkt
aan al wat leeft. - Dit is de waare schilderij van een Land, thans ten hoogsten top
van vreugde en blijdschap opgesteegen door den Wijn-oogst; een tijdperk van
vermaak, door geheel het Zuiden van Europa; doch ter grootste hoogte opgevoerd
in Frankrijk, van wegen de natuurlijke geneigdheid der Inwoonderen tot muzijk,
danfen en feestvierende vrolijkheid.
De Wijngaarden in Frankrijk zijn zo veelvuldig en zo uitgestrekt, dat ze jaarlijks
(*)
omtrent 13,687,500 Muiden Wijns opleveren, van onderscheide hoedanigheid en
verschillenden prijs. De voor Tafelwijn meest geagte zijn de Champagne, Bourgondie
en Bourdeauxsche Wijnen. Provence en de zuidelijker landschappen schenken ons
Muscaat, Hermitage, Frontignac, Lunel, en andere fijne Wijnen. Van den slegtsten
Wijn in alle oorden maakt men Brandewijn en Azijn.
Eenige weinige Wijngaarden omstreeks Tours geeven zomtijds vijf-en-twintig
Oxhoofden, ieder van zestig Gallonnen, van elk Acre; maar de gemiddelde opbrengst
is van tien tot twaalf. De vorst heeft, in de twee laatste voorjaaren, den Wijnstok zo
zeer benadeeld, dat, in deezen Herfst, een Acre zeldzaam meer opleverde dan drie
of vier Oxhoofden.
De valeijen en laag liggende landen brengen den grootsten overvloed van Druiven
voort; maar de Wijn is van eene mindere deugdzaamheid: terwijl de Wijnstokken,
op steenagtige heuvels geplant, schoon eene mindere hoeveelheid Wijns
opleverende, dezelve van beter geur en smaak is. De beste Wijngaarden te Vouvray
worden op honderd Ponden St. het Acre geschat; die in laagere streeken liggen,
op veertig, vijftig of zestig Ponden St.: doch 'er zijn Wijngaarden omstreeks
Bourdeaux, die men op vijfhonderd Ponden St. het Acre schat, van wegen

(*)

Een-Muid staat gelijk met 30 Gallons.
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de uitsteekenheid van den Wijn, die daar valt, en den hoogen prijs, welken men 'er
voor maakt.
Terstond naa de inzameling worden de witte druiven geperst, en het vogt wordt
in vaten gedaan om uit te gisten. De blaauwe druiven, van welken de roode Wijn
komt, bewaart men doorgaans eene week of tien dagen in wijde tobbens, om te
gisten, eer het vogt 'er uitgeperst wordt: dit vogt is op zichzelve wit; maar door een
geruimen tijd met de blaauwe schellen in een' staat van gisting te blijven, krijgt het
eene roode kleur: is dezelve te flaauw van kleur, dan doet men 'er het sap bij van
de Wijntint-druif, die de kleur verhoogt. Eenige schraale witte Wijnen worden in
roode hervormd, door het bijdoen van het sap der Wijntint-druiven, welke soort van
Wijnstokken, bij kleine afdeelingen, in de meeste Wijngaarden groeijen; derzelver
donkerder blad en aan het zwart grenzende druiventrossen maaken bij de andere
Wijnstokken eene behaagelijke verscheidenheid. - Naa dat de witte Wijn uit de
druiven geperst is, geeft men het overschot aan den Wijngaardenier, die 'er eene
zekere hoeveelheid waters bijdoet, dit eenigen tijd laat staan, en 'er dan Wijn van
maakt ten gebruike voor zijn gezin.
De jaarlijksche voortbrengst van Wijn en Brandewijn in Frankrijk is verbaazend.
De beste Olie komt uit Languedoc; de smaaklijkste Honig valt in Narbonne; en, daar
Touraine zo rijk voorzien is van heerlijke vrugten, is 'er geene schaarschheid aan
dezelve in eenig gedeelte van Frankrijk, overeenkomstig met de verandering van
grond en lugtsgesteltenisse in een Land van zo groot eene uitgestrektheid. - De
zuidlijkste gedeelten van Frankrijk zijn aan FRANçOIS FRANCAT de Zijdeteelt
verschuldigd: ten jaare 1564 plantte hij de eerste Moerbezieboomen tot het voeden
zijner Zijdewormen, die naderhand, in die streeken, op eene ongelooflijke wijze,
vermenigvuldigd zijn.
Het weêr was te aangenaam, en de landstreek leverde te veel verscheidenheids
op, dan dat wij in huis bleeven. Bovenal werden wij bekoord door het
allerverrukkelijkst gezigt van de hoogten der heuvelen, digt bij de rivier, welke hier
en elders aan den oever uitgehold zijn tot bergplaatzen van Wijn: hutten, en zelfs
heerenhuizen, met de daarbij benoodigde gebouwen, zijn in de rotzen uitgehouwen,
en leveren eene zonderlinge ver-
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tooning op. - Ik maakte eenige teekeningen van deezen schilderagtigen oord, en
bijzonder van een landhuis, drie verdiepingen hoog: elk deezer behelst een reeks
van vier of vijf ruime kamers, met bijvertrekken, schoorsteenstukken, en andere
sieraaden, allen uit rots gehouwen; de voorgevel is met deur en glasvensters; de
trap na elke verdieping bestaat in uitgehouwe rots, buitenwaards loopende na een
terras. De trappen en de voorgevel van deeze zonderlinge wooning waren aartig
begroeid met Wijngaarden, boven de vensters heen geleid; hier hingen de druiven
aan festonnen, en leverden, door derzelver verscheidenheid, eene verrukkende
vertooning op. De plaatzen om Wijn te bergen, de kelders beneden in het huis zijn
zeer uitgestrekt. De rotzige oppervlakte, rondsom heenen, is bezet met Wijngaarden,
Appel- en Peerenboomen, Perziken, Amandelen, Nooten en Moerbezien: deeze
maaken, als 't ware, het dak uit van dit romaneske landhuis en de daar om heen
gebouwde hutten.
Elders was een groot gedeelte van eene hooge rots onlangs van eene daar nevens
liggende schuinte afgespleeten, en kwam rechtstandig te staan op het horizontaal
gedeelte van eene daar bij liggende hoogte, die beslaagen werd door de Wijngaarden
van twee Boeren; dit rotsstuk bedekte een gedeelte van elks eigendom, en het viel
niet gemaklijk te beslissen, aan wien van beiden die rotsbrok toebehoorde; dan de
beide eerlijke landlieden, in stede van deswegen een geschil aan te vangen en de
Regtsgeleerden daarover te laaten pleiten, beslooten wijslijk van dit stuk een einde
te maaken, door elk de rots op zijnen eigen grond ter helft te doen uithoolen, en het
geheel te hervormen in twee zeer geschikte landwooningen, met voegzaame
vertrekken en kelders, om 'er hunnen kleinen voorraad van Wijn in te bergen. Beiden
woonen zij 'er thans in met hunne Gezinnen.
De Omwenteling heeft, gelijk elk gereedlijk begrijpt, eene groote verandering in
den Landeigendom te wege gebragt. De wijduitgestrekte landgoederen van den
Adel en de Grooten, die niet in handen gevallen zijn van Generaals of Bankiers, zijn
verdeeld in kleine afgezonderde plekken, een vierde gedeelte van een Acre of iets
meer beslaande. Menig een nederige Landman, in deeze rotscellen woonende, ziet
neder op zijnen, aan den voet der bergen gelegen, kleinen landeigendom,
behelzende
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Wijngaard, Boomgaard, Tuin en Koornland, in den omvang van een half Acre. Eene
aaneenschakeling van deeze kleine eigendommen, eenige mijlen agter elkander,
op de oevers van de Laire, levert eene zonderlinge landschapsschilderij op.

Jongste berigten wegens de Spaansche volkplanting Caraccas,
in Zuid-America.
‘De poogingen der Engelschen, om de Spanjaarden in derzelver Zuid-Americaansche
Volkplantingen te verstooren, en die te onder te brengen, doen de aandagt derwaards
wenden, en wel bijzonder na die, welke onder den naam van Caraccas bekend is:
vrij nieuwe narigten wegens dezelve troffen wij in 't Engelsch aan, en deelen ze den
Leezeren van ons Mngelwerk mede.’
De Volkplanting Caraccas is verdeeld in de Landschappen Venezuela, Maracaïbo,
Varinas, Guiana, Cumana, en behoort daartoe het Eiland Margarita.
De bergen van Caraccas zijn digt bezet met Houtgewas, en leveren goed
Timmerhout, ten scheepsbouw als anderzins, op. Zij bevatten in derzelver schoot
eenige Goud-mijnen, doch die, schoon ten eenigen tijde bearbeid, niet meer bearbeid
worden, van wegen de geringheid der opbrengst. Dan 'er is een Koper-mijn in het
Landschap Venezuela, waaruit men 's jaarlijks eenig uitsteekend Koper haalt. De
Planters bedienen 'er zich van in hunne Zuiker-werken, om de goedkoopheid 'er de
voorkeuze aan geevende boven ijzer. - De Paarlvisscherij op het Eiland Margarita,
welke, in vroegeren tijde, de Spanjaarden voornaamlijk na deeze kust lokte, heeft
voorlang opgehouden; men wil, dat 'er geen paarlen meer gevonden worden. Baai-zout wordt op veele plaatzen, langs de kust van Venezuela, in groote
hoeveelheid, en uitmuntend in soort, gevonden. - Nabij Araya vindt men Rots- of
Klip-zout. Met veel voordeels zou dit bewerkt kunnen worden, indien de Koninglijke
monopolie het bearbeiden niet verhinderde. De
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Landbouw is in dit gewest verre van zich in een bloeienden staat te bevinden.
Zints den opstand der Zwarten op St. Dominge, is de invoer van Slaaven in
Caraccas verboden. Godsdienstige bezwaardheden verhinderden de Spanjaarden
om den Slaavenhandel te drijven; maar, door middel van zedekundige uitpluizingen
en verzonnen uitvlugten, wisten zij hun geweeten gerust te stellen wegens de
wettigheid om zich Slaaven aan te schaffen, mits andere Volken dezelve aanvoerden.
Zints het jaar 1791 tot het jaar 1804 werd 'er geen één Negerslaaf in Caraccas
ingevoerd; doch in 't jaar 1804 kreegen twee Kooplieden verlof om elk 1500 Negers
derwaards te brengen.
Geen tak van bouw wordt in Caraccas meer behartigd dan die van Cacau. Het
kweeken van Indigo werd 'er eerst ten jaare 1774 ingevoerd, en is 'er vervolgens
welgeslaagd. - Katoen begon eerst in 't jaar 1782 aldaar een tak van handel te
worden, en is deeze tegenwoordig vrij uitgebreid. - Koffij werd nog laater, te weeten
in 't jaar 1784, als koopwaar in Caraccas aangemerkt. - Geduurende den laatsten
Oorlog zijn veele Cacau- en Indigo- Plantadien in Koffij-Plantadien veranderd. Maar
alles wat Caraccas, tot uitvoer, in dit artikel voortbrengt, gaat een millioen ponden
niet te boven. Men rekent, dat de Koffij-plantadien van Caraccas twee ponden op
elken vierkanten voet uitleveren. Al de Zuiker, die in deeze Volkplanting geteeld
wordt, dient ten eigen gebruike; geen volk is zo zeer op zoetigheden gesteld als de
Spanjaards. Men rekent, dat in het Landschap Venezuela alleen 40,000 cwt Cacau
en eene nog veel grooter hoeveelheid van Zuiker gebruikt wordt. - Tabak, tot de
Koninglijke monopolie behoorende, wordt in Caraccas geteeld, even als in alle
andere gedeelten van Spaansch America. - Bij deeze takken van handel staan
bovenal te melden het onnoemlijk aantal van Ossen, Schaapen, Paarden en
Muilezels, in de vlakten en valeijen van Caraccas. Men schat het getal der Ossen
op niet minder dan 1,200,000, dat der Paarden op 180,000, en dat der Muilezelen
op 90,000.
Caraccas, de zetel des Landbestuurs en de hoofdstad der Volkplantinge, telt meer
dan 40,000 Inwoonders, en geniet, op eene hoogte liggende, eene gemaatigde
lugtstreek, en is gezond. Geduurende het Regen-saisoen loopt FAHRENHEIT's
o

o

Thermometer van 76 tot 52 , in
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o

o

het Drooge-saisoen van 85 tot 69 . Guayta, de Zeehaven van Caraccas, ligt vijf
mijlen van die Stad af, en is bijlange zo gezond niet: de volkrijkheid van Guayta
rekent men op 6000 zielen.
Het gewest Cumana is bij uitsteekenheid vrugtbaar. Cumana en Barcelona, de
voornaamste Zeehavens, zijn ongezond; dan dit onheil, waarschijnlijk grootendeels
toe te schrijven aan verkeerde inrigtingen, is wel verbeterbaar. Cumana wordt op
21,000 Inwoonders begroot, en Barcelona op 14,000 zielen gesteld.
De uitvoer van Caraccas, in twee tijdsbestekken van drie jaaren, wordt in deezer
voege opgegeeven:
Uitvoer van 1793 tot 1796.
Cacau 367,819 cwt

Uitvoer van 1797 tot 1800.
239,162

Indigo 2,955,963

793,210

Katoen 1,498,332

2,834,254

Koffij 1,325,584

1,536,967

Het zich hier opdoende verschil toont, dat de uitvoer uit de Volkplanting, door den
Oorlog met Engeland, in eenige opzigten zeer verminderd is, of dat de Contrabande
uitvoer in het laatste tijdvak zeer is toegenomen.
Ten jaare 1796 berekende men den geheelen invoer van Spanje op Caraccas
op 3,118,811 Dollars, en de tollen op den invoer bedroegen 281,052 Dollars. De
uitvoer na het Moederland komt, volgens de Tolboeken, op niet meer dan 2,098,316
Dollars, en de uitgaande Regten op 138,052 Dollars. - Veele Schepen waren toen,
ingevolge van het gerugt des Oorlogs met Engeland, zonder laadingen weggevaaren.
'Er is aan deeze kust een sterke Sluikhandel gedreeven, van dien tijd af dat de
Volkplanting aan de Vreemdelingen, voor de aangevoerde goederen, eigene
voortbrengzels kon verruilen. Vóór den jaare 1791 hadden de Franschen op St.
Domingo het grootste aandeel in deezen handel, Tegenwoordig is dezelve verdeeld
tusschen Jamaica, Curacao en Trinidad. Vóór het uitbreeken des Oorlogs tusschen
Engeland en Spanje, in den jaare 1796, beliep die handel 's jaarlijks tot 750,000
Dollars.
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Waarneemingen, gedaan 1 october 1806, op de instorting van den
Ruffi-berg, in het kanton Schweitz. Door Theod. de Saussure.
Door de werking van het water, de lucht en de vorst, hebben alle bergen eene
strekking ter ontbindinge, tot zakking, of om in de diepte der zeeën terug te keeren,
uit welke zij waarschijnlijk zijn voortgekomen, en alwaar zij misschien van nieuws
geformeerd worden.
Deeze ontbinding wordt meestal bewerkt langs zoo langzaame wegen, dat zij
onze waarneemingen ontgaat; doch op andere tijden kondigt zij zich aan door
onverwagte instortingen, die een geheel land onderst boven keeren, deszelfs
opgezetenen verdelgen, en niets, behalven het beeld der verwoestinge en des
bajerts, agterlaaten. Van dien aart is de Instorting, welke, op den 2 September
deezes jaars (1806) in het Kanton Schweitz is voorgevallen.
Reeds verscheiden beschrijvingen zijn 'er van dat droevig voorval voorhanden;
doch zommigen zijn onvolledig, anderen onnaauwkeurig, en geene van allen bevat
bepaalde narigten omtrent de oorzaaken, door welke zij ontstaan is. Deeze
waarneemingen zouden haare nuttigheid kunnen hebben, indien zij de
bergbewooners geruststelden, welke bij valsche verschijnzels voor dergelijke
omkeeringen beducht wierden, en indien zij de zodanigen verwijderden, die aan
een weezenlijk gevaar blijven blootgesteld bij eene onvoorzigtige zorgeloosheid.
De in zekeren zin van zelf ontstaande instortingen, die in verscheiden gewesten
zijn voorgevallen, wijzen aan, dat de bergen, die een aanstaanden val schijnen aan
te kondigen, door de al te sterke helling hunner beddingen, en door gebrek aan
zamenhegting in hunne deelen, geene instlrtingen doen ontstaan, bekwaam om de
belendende landstreek op eenmaal te verwoesten, indien deeze beddingen geene
verandering ondergaan in haaren staat van zamenkleevinge en in haare
zamenstelling. Zij veroorzaaken, ongetwijfeld, het nedervallen van steenen; doch
dit vallen is in 't algemeen agtereenvolgende en bijkans regelmaatig; dag aan dag
neemt men de uitwerkzels waar, welke dit vallen doet ontstaan, en men kan bij
voorraad tegen derzelver gevolgen zich beveiligen. Van hier, dat de dagelijksche
instortingen, welke op Mont Blanc en de naastgelegene naalden voorvallen, geene
geduchte omkeeringen veroorzaaken voor de bewooners van dit gewest.
Maar indien de zamenstelling des bergs verandere, indien eene of meer harde
en hellende beddingen eene of meer zagte
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beddingen vervangen, en die den aanleg hebben om door water ontbonden te
worden, blijft de harde bedding onaangeraakt, terwijl de daar beneden liggende
vernietigd wordt. In gevolge deezer vernietiginge ontstaat 'er binnen in den berg
eene ledige ruimte, of wel gevuld met eene zagte en niet zamenhangende
zelfstandigheid. De bovenste bedding, nog in haar geheel, thans geen steunpunt
hebbende, wijkt uit, en zakt tevens op alle punten, de plaats der gesloopte bedding
inneemende, en zij rolt na den voet des bergs, met eene snelheid, evenredig aan
den graad der hellinge, en aan de beweeging, onder het daadelijk nederzakken
bekomen. Zodanig is ten naastenbij de hoofdsomme der oorzaaken, welke de
instorting der Diablerets hebben doen ontstaan, alsmede die van den berg Chède,
bij Vervez, en eindelijk van den Ruffi-berg, waarvan ik thans spreek.
Deeze berg, ook wel Rossberg genaamd, bestaat uit verscheiden buurten en
landhoeven, ieder van welke een berg genoemd wordt; doch deeze verdeelingen
zijn willekeurig; zij hebben geenen grond in eenige natuurlijke doorsnijding of
verdeeling; van hier dat de naamen Gnippe, Spitzbuhl, Steinerberg, Rossberg, met
welke in zekere betrekkingen de ingestorte berg benoemd wordt, niet anders zijn
dan zoo veele onderscheidene Weilanden van den Ruffi-berg, welke de uitwijking
is doorgetrokken. Voor 't overige verkies ik deeze laatste benaaming boven die van
Rossberg, omdat daardoor verwarring zou kunnen ontstaan met den Rotzberg, een
geheel andere berg, in de nabijheid van Stantz.
(*)
Volgens den Heer EBEL is de Ruffi-berg achthonderd en zes toises boven de
oppervlakte der zee verheven, en vijfhonderd zes-en-tachtig toises boven het meir
Zug, of het diepste der valeie van Arth, in welke de berg gedeeltelijk is nedergestort.
Deeze valei, rijk in weilanden, heeft eene schilderagtige ligging; zij stoot tegen
twee meiren, dat van Zug in het noordwest, en van Lowertz in het zuidoost. Zij wordt
geformeerd door twee bergen, den Ruffi-berg ten noorden, en den berg Rigi ten
zuiden. Haare lengte is anderhalve mijl; de breedte een vierendeel mijls aan haar
westelijkst uiteinde aan de zijde van Arth, een dorp aan den oever van het meir Zug
gelegen, en eene halve mijl aan het tegenovergelegen uiteinde, aan de zijde van
het meir Lowertz.
De Ruffi-berg is zamengesteld uit beddingen poudingue en uit beddingen biksteen
(grès), welke tot in het diepste der valeie van Arth nederdaalen, evenwijdig met de
helling des bergs, onder eenen hoek van 25 graaden.

(*)

Eene toise heeft zes voeten, of eene halve Hollandsche roede.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

115
De gelijkheid, welke 'er plaats heeft tusschen de bestanddeelen en de gesteldheid
van den Rigi- en Ruffi-berg, heeft de Heeren EBEL en ECHER doen vermoeden, dat
deeze twee bergen voormaals vereenigd waren; beiden zijn zamengesteld uit door
water afgeronde steenen, en uit een gedeeltelijk door kalkaartig, gedeeltelijk kleiagtig
cement zamenhangend zand, 't welk zeer dikmaals rood van kleur is. Dit cement,
't welk vrij hard is, wordt door lengte van tijd, door de werking der lucht en van het
water, ontbonden, en de oppervlakte der rots neemt, door deeze verdelging, de
gedaante aan van een afgekabbelden vloer. De keisteenen, uit welke dezelve
bestaat, zijn, voor het meerendeel, koolaartige kalksteenen, van eene grijze
geelagtige kleur: onder het breeken zijn zij ruw en vast, even als de kalksteenen
van den tweeden rang. Versteeningen heb ik 'er evenwel niet gevonden. Nog vindt
men 'er petrosilex van den tweeden rang, quartz, roode jaspis, roodagtige biksteenen
(grès), en eindelijk granietsteenen; doch de laatstgenoemde zijn 'er zeldzaam, altijd
rood van kleur, en zouden ligt met porfiersteenen kunnen verward worden.
Opmerkelijk is het, dat alle deeze keisteenen geenerlei overeenkomst hebben met
de steensoorten der naastgelegene bergen, welke kalkaartig en blaauw zijn.
Opmerkelijk is het daarenboven, dat zij nooit meer inhouds dan van zeven of acht
duimen in allerlei rigtingen bevatten.
De omwenteling, welke, ter deezer plaatze, die ontzaglijke hoeveelheid afgerolde
en waarschijnlijk van verre gekomene keisteenen op elkander heeft gestapeld, is
gevolgd van eene andere laatere omwenteling, welke op deeze poudingues en in
het diepste der valei groote blokken graniet gevoerd heeft, gelijksoortig met die op
de Jura en de Salève gevonden worden. Dergelijken heb ik gezien op de Rigi, en
zelfs tot op de hoogte van bijkans tweehonderd toises boven het meir van Lucerne,
wanneer men aan den kant van Weggis omhoog klimt. Ook heb ik ze op den
Ruffi-berg gezien, en tot op de hoogte van bijkans tachtig toises, tusschen het dorp
St. Anne en het gehugt Buachen, bij het meir van Lowertz. Dermaate zijn zij hier op
elkander gestapeld, dat zij alle andere soorten van steenen uitsluiten, en dat men
zich niet anders zou kunnen verbeelden, of men bevondt zich op eenen bodem,
geheel uit graniet bestaande, indien men door de algemeene beschouwing van het
gewest van dit gevoelen niet wierdt afgebragt. Deeze blokken liggen altijd op zich
zelve. Hunne aanweezigheid, zich alleen tot de laagere deelen des bergs
bepaalende, hunne graauwe of witte kleur, hunne groote omtrek, wijzen aan, dat
zij van het zamenstelzel der poudingue geen gedeelte uitmaaken, en het nooit
gedaan hebben.
De instorting van den Ruffi-berg viel voor 's naamiddegs ten
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vijf uure. Zij was, gelijk elders reeds is aangemerkt, voorbereid door den regen, die
geduurende den geheelen Zomer rijkelijk was gevallen in dit gewest, en vooral
geduurende de vierëntwintig uuren vóór den 2 September. Nogtans hieldt voor den
middag de regen op, en in het oogenblik des ramps regende het niet.
De instorting is niet ontstaan door den val van den top des bergs op de benedenste
deelen. Dezelve wierdt veroorzaakt door eene geheele laag van beddingen, die van
den voet tot aan den top van den Ruffi-berg, in eene diepte zomtijds van honderd
voeten, eene breedte van bijkans duizend voeten, en eene lengte van omtrent eene
mijl, zich van de benedenste beddingen heeft afgescheiden, en evenwijdig met
derzelver vlakken is afgegleeden tot in het diepste der valei, met eene onbegrijpelijke
snelheid, in vergelijking van zulk eene geringe helling.
De boer, die mij in mijne wandeling op deezen berg tot gids diende, was
ooggetuige van het schouwspel. Hij woonde aan den weg der nederstortinge, te
Ober-Rothen, een gehugt, in de helling van den Ruffi-berg gelegen; hij was met
houthakken bezig bij zijne wooning, en vijf of zes schreden van de plaats, langs
welke de uitzakking trok. Eensklaps hoort hij een geluid als dat van eenen
donderslag, en voelt tevens onder zijne voeten eene soort van schudding.
Oogenblikkelijk verlaat hij de plaats; doch naauwelijks heeft hij vier of vijf schreden
gedaan, of hij wordt door eenen luchtstroom op den grond geworpen. Hij staat
terstond op.... De nederstorting was gebeurd: de boom, welken hij hakte, het huis,
welk hij bewoonde, alles was verdweenen, en hij ziet, zoo als hij zich uitdrukte, eene
nieuwe schepping. Eene onmeetelijke wolk van stof, die 'er oogenblikkelijk op volgde,
bedekte het geheele land als met een floers.
Eenige verhaalen melden, dat deeze verwoesting gepaard ging met vuurvlammen
en een zwavelagtigen stank. Doch de geloofwaardigste getuigen, welke ik 'er over
ondervraagd heb, hadden niets van dat alles vernomen. Men zegt dat 'er
koolenbranders bezig waren met het maaken van houtskool op den weg der
afstortinge, en het is mogelijk dat de verspreiding van hunne gloeiende ovens de
gedaante van brand vertoond heeft.
De meeste bewooners van het gewest verzekeren, dat de instorting geene drie
minuten, en misschien nog veel korter, heeft geduurd, en dat zij op het bovenste
en het benedenste gedeelte des bergs zich gelijktijdig heeft doen gevoelen.
Hoewel deeze val kortstoudig en onverwagt was, wierdt dezelve verscheiden
uuren van eenige voorteekens voorafgegaan; het vermelden van dezelve is van
belang, omdat zij in 't vervolg de bewooners kunnen doen besluiten, zich van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

117
het gevaar te verwijderen, en omdat zij een gevolg der oorzaak zijn, die de snelheid
der instortinge heeft bepaald.
Een bewooner van Spitzbuhl, eene landhoeve, nagenoeg op twee derde deelen
van de hoogte des bergs gelegen, hoorde, 's naamiddags ten twee uur, in de rotzen
eene soort van gekraak, 't welk hij aan bovennatuurlijke oorzaaken toeschreef;
(*)
straks klimt hij af na Arth, om eenen Geestelijke te beweegen het te doen ophouden .
Genoegzaam gelijktijdig, doch te Under-Rothen, een gehugt aan den voet des
bergs gelegen, zag MARTIN WEBER, terwijl hij zijne spade in den grond stak om 'er
boomwortels uit te haalen, den grond met eene ligte uitbarsting oprijzen, en voelde
eene soort van suizing tegen zijn hoofd. Terstond staakte hij zijn werk, en verhaalde
aan zijne buuren een verschijnzel, waarop zij geene acht sloegen.
De herders, welke nog den grond, tusschen de genoemde plaatzen gelegen,
bewoonen, hebben mij verhaald, dat, van 's morgens af en geduurende den geheelen
dag, de berg gedruis hadt gemaakt, tot op het oogenblik dat de nederstorting wierdt
gewrogt met de snelheid van den blixem, en eene zoo hevige schudding, dat te St.
Anne en Arth, twintig minuten van de verwoeste plaatzen gelegen, alle de
huisgeraaden der wooningen sterk bewogen wierden. Niets, intusschen, heeft men
gevoeld of gehoord te Schweitz, slegts anderhalve mijl van het tooneel gelegen.
Het gedruis, welk de verdelging voorafging, ontstondt uit het breeken der beddinge,
welke is ingestort; niet eerder begon zij spoedig te zakken en af te glijden, dan nadat
alle de deelen waren vaneengescheiden.
Ik heb den top van den Ruffi-berg beklommen, aan den oostkant, het dorp St.
Anne doortrekkende; zagt is overal de helling en zou te paard kunnen bereeden
worden; niets anders ontmoet men op deezen weg dan wijnstokken, weilanden,
bosschen van dennenboomen; nergens bespeurt men, geduurende deeze
opklimming, de rots, welke tot grondslag der teelaarde dient; alleenlijk ziet men hier
en daar groote klompen poudingue uitsteeken; doch deeze klompen zijn zints lang
vaneengescheiden. Inzonderheid ontmoet men ze in eene soort van kleine wijde
en niet zeer diepe valeien, van welke de berg hier en daar doorsneeden is van den
top tot aan het voetstuk. Zij schijnen aan te duiden, dat de Ruffi-berg, in
onderscheidene tijdvakken en op verschillende punten zijner oppervlakte, instortingen
heeft ondergaan, gelijksoortig met de tegenwoordige.

(*)

Zie Der Bergfall bey Goldau, von J.H. MEIJER.
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(*)

De top des bergs is niet uitgeweeken; hij vertoont eene rechte horisontaale lijn,
ter vereeniginge dienende van twee niet zeer veel hellende vlakken, met gras bedekt:
het eene strekt zich uit na een tusschenbeiden gelegen punt tusschen het meir van
Zug en het meir Egéri; het ander tegenover liggende vlak daalt af na het meir van
Lowertz: 't is op deeze laatste oppervlakte, en ongeveer eene toise beneden den
top, dat de nederstorting zigtbaar begint te worden. De weg, welken hij genomen
heeft, was, voor het ongeval, een weinig uitgehold als een goot of in de gedaante
van een ondiep dal omtrent het benedenste van den berg; maar hij was niet hol aan
den bovenkant, en men zag langs deezen geheelen weg, op eenen grond van
weilanden en bosschen, blokken poudingue, hier en daar verspreid en in de teelaarde
half bedolven.
De oostelijke zelfkant van den val, of een zijner zijranden, aan den kant van
Schweitz gelegen, toont duidelijk, dat, langs den geheelen weg der instortinge, de
bovenste beddingen op de benedenste rechtstandig zijn nedergezakt, in den vorm
eener ledige ruimte, tusschen dezelve ontstaan, in eene rigting, evenwijdig aan
derzelver oppervlakten en aan de helling des bergs.
Deeze zelf kant vertoont eene uitbrokkeling of rechtstandigen muur, die voor de
uitbarsting niet zigtbaar was: de hoogte van deezen muur, boven de bovenste
oppervlakte der instortinge, wijst bij den top van den Ruffi-berg de diepte der
(†)
verzakkinge aan : deeze uitbrokkeling is ongeveer veertien voeten hoog, omtrent
den top des bergs; doch zij neemt ongevoelig toe; en veel laager, of ter halver hoogte
van den laatstgemelden, scheen zij mij op het oog wel meer dan honderd voeten
te haalen. Zij verdwijnt vervolgens allengskens onder de puinen der nederstortingen.
De rots, uit welke deeze muur bestaat, is een kalkaartige en kleiagtige biksteen
(grès), in beddingen geplaatst, waarvan alleen de doorsnijding zigtbaar is; zij
verwandelen in mergel, en vervolgens in klei, door de werking van het water; de
deelen, voor dit vogt meest genaakbaar, zijn klei; die genen, tot welke het niet kan
doordringen, zijn biksteen (grès); ten minsten in 't algemeen: want deeze
onderscheidene beddin-

(*)

(†)

Voorheen lag op den top een Fort, 't welk tot een voorpost diende in de aloude Oorlogen,
welke de Zwitzers tegen de Oostenrijkers voerden. Hoewel ik voorshands hiervan onderrigt
was, heb ik hier ter plaatze geenerlei spoor van metzelwerk, of van eenig gebouw, kunnen
vinden. Nogtans hadt men mij verzekerd, dat 'er eenige overblijfzels voorhanden waren.
Deeze aanwijzing kan niet naauwkeurig zijn, dan ten aanzien van den grond, bij den top des
bergs gelegen, omdat op deeze plaats alleen verzakking zonder uitwijking na het diepste der
valeie heeft plaats gehad.
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gen schijnen niet allen voor eene even gemakkelijke ontbinding berekend te zijn.
Derzelver oppervlak, boven aan den berg, daalt tot in de diepte der valeie neder,
evenwijdig met de helling van den Ruffi-berg, onder eenen hoek van 25 graaden.
Kleinder is deeze hoek omtrent het midden en beneden aan den berg: want deszelfs
helling, tusschen zijnen voet en top, heeft de gedaante van eenen boog, wiens pees
moet ondersteld worden in de lucht te zijn. Deeze muur, en alle de afdeelingen, uit
welke hij is zamengesteld, zijn overdwars doorsneeden in de rigting der uitwijkinge,
door breede bijkans rechtstandige spleeten.
Deeze beddingen van biksteen (grès) en klei stooten tegen elkander; nogtans
heb ik, onmiddelijk beneden den top, tusschen twee van dezelven, eene bedding
vergruisde, en in de klei ingekorste, koolaarde gezien. Deeze bedding was geen
duim dik.
Het bovenste gedeelte der uitbrokkelinge is bedekt, nu eens met teelaarde, dan
met groote klompen poudingue, die zich met den biksteen niet vermengen, en van
eene onderscheidene natuur zijn. 't Is gedeeltelijk de drukking dier klompen op de
beddingen van zagt geworden biksteen (grès), welke derzelver zakking, en eindelijk
het nedervallen op den grond der valeie, heeft doen ontstaan. Men begrijpt dat de
benedenste beddingen hebben kunnen gesloopt worden vroeger dan de bovenste,
door het indringen van het water in de spleeten, waarvan ik boven gesproken heb.
Dit water, naa derzelver benedenste uiteinde bereikt te hebben, is doorgedrongen
tusschen de vlakken der beddingen, tegen dit uiteinde stootende, is evenwijdig met
derzelver vlak na den voet des bergs voortgeloopen, en heeft dezelve langs haare
geheele lengte ontbonden.
De vertikaale doorsnijding deezer uitbrokkelinge, evenwijdig met haare lengte,
dunkt mij grootendeels te moeten toegeschreeven worden aan eene ader kalkaartige
spath, die als een vernis de oppervlakte des muurs bedekt, door de verzakking
zigtbaar geworden. De ader, aldus verscheiden beddingen biksteen (grès)
rechtstandig doorsnijdende, heeft tuschen derzelver deelen eene voortloopende
ontbinding doen ontstaan, die tot eene geregelde breeking en volgens één plan
aanleiding heeft gegeeven.
De westelijke rand der instortinge eindigt ongevoelig, en vertoont niet, even als
de oostelijke rand, eenen rechtstandigen muur of eene snelle afhelling.
(Het slot hierna.)
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Een stal in Daufiné.
(Naar het Hoogduitsch van den Heere FRIEDRICHSEN.)
De vlakten van Lombardije verlaatende, zeide ik met een' zucht tot mijzelven: ‘In
welk gelukkig land zoude het dan mogelijk zijn, een jonge meisje te vinden, 't welk
de wijsheid eener deugdzaame vrouwe met de spreekende onschuld der kindsheid
zamenpaarde?’ - Ik vond dien schat in het Daufineesche.
De reiziger, vermoeid van het beklauteren van een ruwen berg, daalt gewoonlijk
met vreugde neder in de lachende en voor lang verlangde valei, die zich eindelijk
aan zijn oog vertoont. Ik gevoelde die aangenaame gewaarwording, en eene soort
van begeerte om dezelve te uiten, toen ik Mont-Genèvre verliet, om mij na Briançon
te begeeven. Met genoegen aanschouwde ik een armen soldaat, die aan mijne zijde
liep; hij scheen uit een dorp te komen, aan den voet der Alpen gelegen, bijkans
eene mijl van den weg. Hij hadt schoenen aan, maar geene kouzen; en evenwel,
door de sneeuw loopende, die om zijne naakte beenen speelde, zong hij in de
vrolijkheid zijns harten een gedeelte van een liedtje. De mededeelende
gemoedsgesteldheid, welke mij in dat oogenblik bezielde, spoorde mij aan om met
hem aan de praat te komen. ‘Gij zijt zeer vrolijk, kameraad,’ zeide ik tot hem; ‘indien
ik blootvoets in de tegenwoordige koude liep, zoude ik geen lust tot zingen hebben.’
- ‘Ik zing ook niet,’ was het antwoord, ‘dan met oogmerk om warm te worden.’ Dit
deedt mij aan verscheidene van onze Dichters denken. ‘Gij zijt misschien een
Dichter?’ zeide ik tot den krijgsman. ‘Neen, ik ben een Champenois.’ Hij bewees
het mij door eene uitvoerige beschrijving van zijn land, en door de niet minder
uitvoerige geschiedenis van zijn leeven. Vervolgens ging hij van de voornaamste
tijdperken der geschiedenisse van zijn leeven tot de voorvallen van den voorgaanden
dag over; meer belangs stelde ik in deeze. ‘Gister-avond,’ zoo sprak hij, ‘konden
mijne schoenen zonder zoolen mijne door de sneeuw bevrozene voeten niet meer
beschutten; ik kon naauwelijks meer voort, toen ik, bijkans dood van vermoeidheid
en koude, bij een boer kwam, die, naar de gewoonte in deeze valeien, met zijn gezin
in een stal woonde. Zijn vrouw zeide mij, dat hij welhaast van den berg zou
thuiskomen, alwaar hij den geheelen dag bezig was geweest met het vervoeren
over den berg van de pakkaadje van het regiment, waaronder ik behoor. Ik sliep,
toen mijn waard thuiskwam; hij zag den ellendigen toestand
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mijner schoenen; hij kreeg mededogen met mijn lijden; en, in weerwil zijner zwaare
vermoeidheid, hieldt hij zich den gantschen nacht bezig met het vermaaken van
mijn schoeizel: want gij zult gelieven te weeten, mijnheer, dat de meesten deezer
bergbewooneren de schoen- en kleermaakers van hun gezin zijn.
Toen ik, 's anderendaags ontwaakende, de vriendelijkheid van mijn' hospes
bemerkte, beefde ik, dat 'er geen beding was gemaakt omtrent het loon, welk ik
hem niet zou kunnen betaalen; hierom gaf ik hem te kennen, dat ik geen duit in de
waereld had. Lieve vriend, was zijn antwoord, ik zelf bezit ook niet meer geld dan
de dertig stuivers, die ik gister op den berg verdiend heb; maar daar is niets aan
gelegen: indien gij den tijd hebt, zullen wij evenwel te zamen een fles gaan drinken;
want gij hebt een' zwaaren marsch te doen.’ - ‘En hoe heet dat dorp?’ vraagde ik
aan den soldaat, hem in de rede vallende. ‘Les Noyers.’ - ‘En uw hospes?’ - ‘CLAUDE
THIERCY.’ - ‘Goede reis, kameraad!’ - ‘Wel nu! waarheen gaat gij dan?’ - ‘Na Noyers.’
- ‘Dat is aartig; hij gaat 'er waarlijk na toe. Vaarwel, mijnheer!’ - ‘Vaarwel!’
‘Waar woont CLAUDE THIERCY?’ vraagde ik aan een hupschen grijsaart. - ‘Daar
beneden,’ was het antwoord, na eene fraaije staldeur wijzende, rood geverfd, en
met drie groote witte kruizen versierd. Indien ik met de zeden deezer gewesten
bekend geweest ware, zoude het getal dier kruizen mij het getal der persoonen
hebben aangeweezen, uit welke THIERCY's gezin bestondt.
Ik klopte uit alle mijne magt, en evenwel deed ik vrugtelooze moeite; twee ezels
van den eigenaar van den stal waren in een zoo luid gesprek, dat ik met geene
mogelijkheid mij kon doen hooren. Eindelijk zweegen zij stil; ik klopte op nieuw, en
de deur wierdt mij door een jong meisje van vijftien jaaren opengedaan, zoo schoon
als de Liefde of haare Zusters. Met de eene hand haar spinrokken bevallig
nederleggende, en met de andere de deur agter zich weder half toehaalende, even
alsof zij vermoedde dat ik alleenlijk na den weg wilde vraagen, vroeg zij met veel
bevalligheids: ‘Wat is 'er van uw' dienst, mijnheer?’ - ‘Ik wenschte wel een oogenblik
te rusten: wilt gij het mij vergunnen?’ - ‘Zeer gaarne; treed binnen.’ Thans mij
vooruitloopende, en mij een klein bankje, of liever schabel, zeer gedienstig
aanbiedende, welk zij midden in den stal nederzette: ‘Gaa daar zitten,’ zeide zij
leevendig. Vervolgens zich tot CLAUDE wendende: ‘Vader! zie daar een heer, die
verlangt wat te rusten.’ - ‘Gaa zitten,’ herhaalde CLAUDE, met veel goedheids en
hartelijkheids op mij de oogen slaan-
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de, doch zonder uit te scheiden met werken. Hij was ernstig bezig met het herstellen
van eene Alpische draagberrie, die 's daags te vooren gebroken was.
Ik ging zitten, en, rondom mij ziende, verbeeldde ik mij, NOACHS ark in 't klein te
zien.
Aan de regterhand, bij het inkomen, stonden twee koeijen, met zwaare ketens
aan eene kribbe gebonden, doende, bij de geringste beweeging, den stal van een
vreezelijk geraas weergalmen. Van tijd tot tijd zagen zij het gezelschap aan, zagt
loeiende, en den hals met eene zoo vreedzaame houding uitstrekkende, dat ik
verzekerd ben, dat zij haare vrijheid niet zouden misbruikt hebben, indien men haar
dezelve gegeeven hadt. Verder zag ik de ezels, die in 't oogenblik mijner aankomste
het woord hadden; een niet zeer hoog schot scheidde hen van eene schoone zwarte
zeug, die een klein wit varken zoogde. Dit verwonderde mij, en daar ik een curious
(*)
(†)
traveller ben, volgens de rangschikking der Reizigers door YORIK , verlangde ik
aangaande deeze bijzonderheid nader onderrigt, en vraagde aan mijne herbergers:
‘Brengen in uwe oorden de zwarte varkens ....’
Eensklaps wierd ik hier gestoord door een geweldigen slag, welken ik tusschen
de schouders ontving. Verbaasd, wilde ik schielijk opstaan; doch dit wierdt mij belet;
mijne beenen, door mijne bekrompene zitting op de schabel slaapende, weigerden
mij ten dienst te staan; ik viel naast mijnen zetel neder, en nu kon ik zien, van waar
de slag was gekomen; eene jonge geit, vijandin van de pligten der herbergzaamheid,
boog het hoofd tegen mij, als 't ware om mij uit te daagen, en scheen af te wagten
of ik zou tragten op te staan, met oogmerk om andermaal op mij aan te vallen. Maar
vermits de tegenwoordigheid van geest mij zelden begeeft in dreigende gevaaren,
bleef ik voorzigtig op den grond liggen, tot dat JEANNETTE (zoo heette het meisje)
mij ter hulpe kwam. Zij viel op mijnen vijand aan, bekeef hem ernstig, maakte een
knoop in haar voorschoot, hief het met eene dreigende houding tegen de geit
omhoog, en gaf haar daarmede een' klap, die egter zoo weinig beduidde, dat ik het
meer voor eene halve liefkoozing hield, als het loon voor haare grap, dan voor eene
regtvaardige straffe van opzettelijke boosheid. Evenwel sloot zij haar agter in den
stal aan een keten, om haar welleevendheid te leeren!
De moeder vraagde mij, of ik mij bezeerd had, en de vader maakte zoo veele
verontschuldigingen, en betuigde zoo veel leedweezens, alsof hij zelve het feit hadt
bedreeven. Geduurende ons gesprek kampte de jonge wederspannige met

(*)
(†)

Nieuwsglerig Reiziger.
STERNE, Sentimenteele Reize.
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JEANNETTE,

die veel werks hadt om haar te bînden, en misschien niets liever hadt
dan zich met haare gevangene lang te moeten bezig houden, ten einde het lachen
te verbergen, welk zij niet kon bedwingen. Ik kon niet nalaaten, haar gezelschap te
houden, hoewel ik in 't eerst eene kleine beweeging van toornigheid gevoelde. Nu
kwam JEANNETTE terug, uit haar best springende en lachende. Haar vader verzelde
haar in weerwil van zichzelven; de moeder, die, zelve lachende, haare dochter over
deeze ontijdige vrolijkheid tragtte te bekijven, konde eindelijk geen weerstand bieden,
en begon nevens ons te lachen.
Ik heb bij deeze gelegenheid opgemerkt, dat men nooit spoediger zich aan
elkander verbindt, dan wanneer men gezamentlijk vrolijk geweest is. Van dit
oogenblik af gerekend, wierd ik met zoo veel vertrouwelijkheids behandeid, alsof ik
tot het gezin behoord hadde. Dit deedt mij vergeeten om te vraagen, of in dit dorp
de zwarte zeugen witte jongen ter waereld bragten; en nog tot den huidigen dag
toe weet ik het niet. 't Was alleen ten dienste van een' mijner vrienden, die mij met
vraagen over de Natuurlijke Historie overlaadt, dat ik de vraag had geopperd, die
door de geit op eene zoo onbeschaafde wijze wierdt afgebroken. Ziende, dat mij
boven 't hoofd hing, om, even als PLINIUS, een martelaar van mijne, of liever van
mijn vriends nieuwsgierigheid te worden, nam ik het vast besluit, in 't toekomende
mij voor alle weetenschappelijke vraagen te wagten.
Van nieuws heerschten nu de rust en de vrede onder ons. JEANNETTE nam nu
wederom haare schabel, die thans een halven voet nader aan de mijne stondt; nu
konde ik haar beter zien; met verrukking bewonderde ik in de bijzonderheden haare
natuurlijke bevalligheden. De moeder, op eenigen afstand van ons zittende, verlas
salade; zij sloeg haate dochter gade, en zeide: ‘Schik wat op, kleine! gij hindert
mijnheer.’ JEANNETTE gaf geen acht op dien raad. Misschien gevoelde zij, zonder
naauwkeurig te weeten waarom, dat, al hadde zij veel nader aan mij gezeten, zij
mij niet zoude gehinderd hebben; misschien vondt zij ook den afstand van eenige
voeten, die ons van elkander scheidde, groot genoeg, en dat het mij zeer aangenaam
zou geweest zijn, dien op te korten; misschien, eindelijk, wilde de moeder zelve,
door dit nutteloos vertoog, alleenlijk den vreemdeling doen zien, dat zij het zich
verstondt, haare dochter behoorlijk op te voeden. Dit mag men gelooven, omdat zij
geen woord sprak, hoewel JEANNETTE geen voet was opgeschikt.
Intusschen hadt de goede moeder haare taak asgedaan; straks vatte zij, met de
regterhand, den schotel, waarin de den eetlust wekkende salade stondt, even alsof
zij zoo daadelijk zoude opstaan, en leide haare slinkerhand op haare knieën,
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even alsof zij van nieuws op haare schabel ging zitten; eene dubbelzinnige houding,
in welke haar ongetwijfeld de verwagting van een antwoord bragt op de verschillende
vraagen, die zij voorneemens was mij te doen.
‘Woont gij verre van hier, mijnheer?’ - ‘Driehonderd negenënzeventig en eene
halve mijl.’
Wist ik dit zoo naauwkeurig? Inderdaad niet! maar ik zogt mij belangrijk te maaken
in het oog mijner herbergers; en uit verre landen te zijn, is geen gering middel om
dat oogmerk te bereiken. Mijne landgenooten hebben gelegenheid gehad, zich
desaangaande te vergewissen op de plaatzen, door welke de Fransche legers zijn
getrokken. De eenvoudige landlieden, die misschien nooit aanleiding hadden, in
den eenpaarigen loop huns leevens, tot honderd toe te tellen, staan verbaasd over
een grooter getal, in evenredigheid der woorden, die gebruikt worden om het uit te
drukken. Indien ik eenvoudig had gezegd ‘duizend mijlen,’ zou JEANNETTE niet half
zoo veel zich verwonderd hebben, als over het nadrukkelijk getal van driehonderd
negenënzeventig en eene halve mijl! Van hier dat zij, in de handen klappende,
uitriep: ‘Ach, mijn vader, hoe veel verder is dat wel dan Grenoble!’ Ik konde niet
antwoorden: de goede moeder hadt nog niet alles gezegd:
‘Leeft uwe moeder nog? is zij bejaard? zij moet wel ongerust over u zijn! Hebt gij
broeders en zusters? Wat doen de Ci-devants t'uwent? Hebt gij eene Republiek?
Leest men alle dagen de mis, of wel ...?’ - ‘Wij leezen de mis niet.’ - ‘Hemelsche
Goedheid! gij zijt evenwel Katholijken?’ - ‘Neen, ik ben Protestantsch, of een Ketter,
zoo als gij wilt, gelijk alle mijne landslieden.’
(In de hoedanigheid van nieuwsgierig reiziger wilde ik door dit barsch antwoord
den invloed der waarheid op mijne herbergers beproeven.)
‘Een Ketter?’ antwoordde de moeder verschrikt. Zij stondt ijlings op, hieldt zich
alsof zij iets zogt, ongetwijfeld om den treurigen indruk te verbergen, welken mijne
bekentenis hadt verwekt, en ik zag duidelijk, dat, indien zij den schotel niet in de
hand hadt gehad, zij, zonder 'er aan te denken, het teeken des kruizes zoude
gemaakt hebben. - ‘Een Ketter?’ riep JEANNETTE vervaard. Ongevoelig was zij,
geduurende de vraagen der goede moeder, nader bij mij gekomen; maar zij sprong
op van haare schabel, en zette zich op een grooten afstand tegenover mij neder.
De verbaasdheid, het afgrijzen, het medelijden streeden tegen elkander, en
teekenden zich beurtelings op haare mooie tronie. Zij beschouwde mij met eene
ongeruste en zonderlinge houding, welke ik in 't eerst niet begreep; eindelijk meende
ik
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te zien, dat zij de bokke-, griffioenpooten, of alle andere teekens van verdoemenisse
zogt te ontdekken, aan welke een Ketter met zekerheid moet onderkend worden.
Niets van dat alles gezien hebbende, scheen haar schrik te bedaaren; het leevendigst
mededogen hadt dien vervangen, en ik las duidelijk in haare zwarte oogen: ‘'t Is
jammer, inderdaad, dat deeze arme jongeling een eigendom des Duivels is!’
Mijne door JEANNETTE geheel verzwolgene aandagt belette mij op te merken, dat
de vader, insgelijks met zijn werk zijnde uitgescheiden, in het oogenblik van het
betoverend antwoord, gemeenzaam naast mij was gaan zitten.
‘De Protestanten zijn evenwel eerlijke lieden,’ zeide hij tot mij: ‘Zij betaalen mij tot
een duit toe, wanneer ik hunne pakkaadje overbreng,’ voegde hij 'er nevens, zich
tot zijne vrouw wendende; doch deeze scheen niet zeer getroffen te zijn van onze
regtvaardigheid in handel en wandel; ik besloot 'er uit, dat zij niet baatzuchtig was.
Intusschen hadt JEANNETTE moeds genoeg gehad om naderbij te schikken, ziende
dat haar vader gerust naast den Ketter zat, en haar spinnewiel geraakte wederom
in beweeging.
‘De Protestanten worden gedoopt, niet waar?’ vraagde mij CLAUDE. - ‘Ja waarlijk!
en, wat meer is, wij ontvangen de Communie.’ Thans wendde zich de moeder tot
ons. JEANNETTE leunde op haaren vader, en waarschijnlijk omtrent het lot mijner
ziele eenigzins gerust gesteld, vraagde zij met eene nog beschroomde stemme:
‘Mijnheer is dan “gedoopt?” - Ja, mijn kind! ja, schoone JEANNETTE!’ antwoordden
even gretig de goede CLAUDE en de vreemdeling. - ‘Gij gaat ter biegt, waarschijnlijk?’
vervolgde zij. - De vreeze van andermaal haar lieve lachen van eene houding van
ongerustheid te zullen zien overschaduwd worden, deedt mij met meer omzigtigheids
antwoorden; ik zeide tot haar: ‘Wij biegten inderdaad, maar wij doen het niet
volkomen op de zelfde wijze als gij. Wij belijden onze misdaaden niet aan eenen
Leeraar; wij vergenoegen ons met openlijk te belijden, dat wij tegen Gods geboden
hebben gezondigd, of ...’ - ‘ô Hemel! doet gij dan zoo veele zonden?’ vraagde de
kleine guit. Vervolgens, zonder mijn antwoord af te wagten, voegde zij 'er lachende
nevens: ‘Men moet bekennen, dat gij de biegt wel zeer gemakkelijk maakt!’ - ‘Hoe
zoo?’ hernam ik met verbaasdheid: ‘zou de biegt reeds bezwaarlijk zijn voor
JEANNETTE?’ - ‘Och Heer ja! wel bezwaarlijk: mijnheer de Priester is zoo streng! hij
wil altijd hebben, dat men zich overal van beschuldigt; en ik heb een zoo slegt
geheugen, dat ik mij nooit iets kan herinneren.’
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Dat de hemelsche onschuld u dit slegt geheugen lang laate behouden! zeide ik
vuurig in mijzelven.
Ongevoelig was de moeder zoo wel van haaren schrik bekomen, dat zij in onzen
kring plaats hadt genomen; haare nieuwsgierigheid overwon het overschot haarer
beschroomdheid om met een' Ketter in gesprek te treeden. Thans volgde 'er tusschen
ons eene voor mij vrij zonderlinge zamenspraak; ik was de geloofsleerling, en mijne
goede huiswaardin katechizeerde mij zoo goed als zij konde. Zij scheen vrij wel
voldaan over mijne antwoorden, en, tot mijn groot genoegen, was haar besluit: ‘dat
wij niet zoo geheel verfoeielijk waren als mijnheer de Priester zeide.’
(Het slot hierna.)
(*)

De grijsaard aan den tijd.

Waar blijft gij, vlugge Tijd! veel sneller dan de wind,
Door zwaren damp gevormd, door persing voortgedreven?
Hoe snel vliegt ieder uur van dit kortstondig leven!
'k Draag nu een' grijze kruin, 'k was onlangs nog een kind.
ô! Slechts een' blik terug: daar lagcht mijn' blijde jeugd,
Toen de aarde een Eden was, en 't kleinst genot mij streelde;
Toen ik op moeders schoot, of vaders knieën speelde;
Toen 't leven zorgloos was, vol ongestoorde vreugd.
'k Herinner mij den dag, toen ik, nog jongeling,
Zoo menig luchtkasteel mij voor de toekomst bouwde;
Hoe vast mijn jeugdig hart verbeelidings droom betrouwde,
Aan geen' beguich'ling dacht, aan geen' vernietiging.

(*)

‘Een jong Dichter,’ zoo spreekt de Zender van zichzelven, ‘wilde op deze wijze beproeven,
of hij zijne uren van uitspanning aan de Dichtkunst met vrucht zoude kunnen wijden; waartoe
hem de plaatsing van bijgaande Stukjes aanmoedigen zal.’ - Deze aanduiding achteden wij
niet geheel overbodig voor het kunstkeurig deel onzer Lezeren: terwijl wij, het Stukje uit dit
oogpunt beschouwende, met genoegen hetzelve in ons Mengelwerk eene plaats hebben
ingeruimd,
de redacteur.
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'k Herdenk nog all' de vreugd en all' de bitt're smart,
Het zoet en zuur gemengd, mijn deel in rijper dagen;
'k Gevoel nog elk genot en scherpe geeselslagen:
't Beeld van verlopen tijd licht helder in mijn hart.
En nu - het uur verliep, de jaren snelden heên;
'k Genoot een oogenblik - en alles is vervlogen! (oogen;
'k Zoek ouders, vriend en maag; dan vrucht'loos staren de
'k Zoek 't geen mij 't dierbaarst was: dan ach! - ik ben alleen.
Die ouders zijn niet meêr! Hoe bitter was het uur,
Toen de onverzoenb're dood mij van die dierb'ren scheidde
En hun in de eeuwigheid het loon der deugd bereidde!
Ja, schoon de grijsheid suff', nog eischt ge een' traan, natuur!
Hoe menig vast gebouw, dat eens, in volle pracht,
De lust der oogen was in 't prilste van mijn' dagen,
Ligt, door uw' hand vergruisd, in 't voetzand neêrgeslagen;
Werd, eens uit stof gevormd, tot stof te rug gebragt!
Gij, Tijd! die niets ontziet, vermoimt of klooft den steen;
Verteert, door roest en vuur, de hardsten der metalen;
Droogt gansche meren uit, door 't vuur der zonnestralen;
En vreet zelfs door het hart van een' graniet-berg heên.
'k Zag menig' trotsche zuil, door vorsten opgerigt,
Vóór nog de dwing'land viel, tot puin en asch geslagen;
'k Zag troonen omgekeerd en grooten lompen dragen;
Zoo menig volk verneêrd, zoo menig rijk gesticht.
'k Zag ondeugd aangebeên en stille deugd veracht;
Voor 't eerlijk, braaf gemoed zoo vaak een' noodstorm grimmen:
Maar ook het edel hart gestaêg in waarde klimmen,
En schitt'ren als een' star, in 't holste van den nacht.
'k Zag ware grootheid soms ter prooije aan bang verdriet;
Verstoten, die zijn hoop alleen op Jezus bouwde:
Maar dat God dien verstiet, die vast op Hem vertrouwde,
Dit zag mijn veelziend oog in tachtig jaren niet.
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'k Zag, hoe de losse jeugd, aan ijdelheên gehecht,
De vlugge vaart verhaast der ondermaansche dingen,
Zoo menig dierbaar uur verspilt in beuzelingen,
Daar zij voor rijper tijd een' krans van doornen vlecht.
Ik leerde, dierb're Tijd! nooit in uw' vaart beperkt,
Dat elk verloren uur een deel is van ons leven,
Een' onwaardeerb're schat, dien niets ons weêr kan geven,
En dat één oogenblik ons heil of ramp bewerkt.
Eens - Tijd! rol rust'loos voort, daar schooner dag mij beidt:
Dan wordt de zaligheid bij uren niet gerekend;
De during van 't genot door u niet afgeteekend:
Want eens verliest ge u zelf in 't rijk der eeuwigheid.

V.L. Jr.

De minister bij inschrijving aan de galg.
Wanneer in Frankrijk, op 't einde der Regering van LODEWIJK DEN XV, MEAUPEON en
AIQUILLON aan 't hoofd van 't Ministerie waren, en door hunne vloekwaardige directie
den haat der Natie op zich geladen hadden, vroeg de Koning, die alle publieke
Kassen geplunderd vond, eens aan den Hertog VAN BIRON, wat toch wel het beste
middel ware om zulk een deficit te herstellen? BIRON bood hierop den Koning aan,
hem, zoo hij zijnen raad volgde, zonder kosten, op één enkelen dag, onder het
gejuich van een verheugd en van alle kanten t'zaamgevloeid Volk, drie Millioenen
te bezorgen. Deze voorslag deed het hart van den om geld zoo zeer verlegenen
Koning van vreugde opspringen; hij bad den Hertog, hem op staanden voet zulk
een wenschelijk geheim te willen openbaren. ‘Laat, Sire!’ antwoordde BIRON, ‘in een
uitgestrekt veld een hooge Galg oprigten, den Minister MEAUPEON daaraan ophangen,
en ieder aanschouwer een halve Louis d'Or betalen; ik zoude een slecht rekenaar
moeten zijn, als deze Speculatie, om den Minister bij Inschrijving te doen ophangen,
niet meer dan drie Millioenen opbragt.’ - Tot schande voor zijne Regering, en tot
schade voor zijn Rijk, maakte LODEWIJK DE XV zwarigheid, om deze Inschrijving te
openen!
No. II. Mengelw. bl. 49 reg. 5 staat lotgeld, lees losgeld.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Bedenkingen over de verborgenheden in den godsdienst.
(Vervolg en slot van bl. 95.)
De beginzels, door ons aangevoerd, geeven ons aanleiding tot de volgende
aanmerkingen, aangaande de houding, welke wij ten aanzien der Verborgenheden
moeten aanneemen.
1. Uit hetgeen wij gezegd hebben, blijkt, op hoedanige wijze wij de leerstukken
moeten ontvangen, die onder het denkbeeld van Verborgenheden ons worden
voorgesteld. Indien ons klaare denkbeelden gegeeven worden van 't geen men ons
wil doen gelooven, en men ons klaarblijkelijk doe opmerken, dat deeze denkbeelden
in het Woord van God zijn begreepen, moeten wij niet aarzelen om ze aan te
neemen, genomen zelfs dat het dingen zijn, welke onze Rede uit zichzelve niet
zoude kunnen ontdekken. De Schriftuur zegt, bij voorbeeld, dat de dooden ten
eenigen dage zullen opstaan; ligtelijk kunnen wij denkbeelden hegten aan 't geen
de Schriftuur dienaangaande zegt; wij moeten het gelooven, hoewel onze Rede
door haarzelve ons niet tot deeze waarheid leide. Maar indien ons als
Verborgenheden onbegrijpelijke of tegenstrijdige leerstukken worden voorgedraagen,
moeten wij door den naam, daaraan gegeeven, ons niet laaten verrassen; wij moeten
ze onbeschroomd verwerpen: 't is onmogelijk dezelve inderdaad aan te neemen.
Alleenlijk moet aandagtig onderzogt worden, of het voorgestelde leerstuk waarlijk
onbegrijpelijk zij; onvoorzigtig wordt zomtijds die naam gegeeven aan leerstukken,
welke daartoe niet behooren Men zegt, bij voorbeeld, dat het leerstuk der
Menschwordinge van CHRISTUS onbegrijpelijk is; doch men bedriegt zich, indien
anderzins dit leerstuk worde opgevat, als hierop nederkomende, dat de Godheid
met den mensch JEZUS CHRISTUS zich zeer naauw heeft vereenigd; zoodat alle de
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schoone lessen, welke JEZUS CHRISTUS aan de menschen gegeeven, alle de
verbaazende en wonderdaadige werken, welke hij onder hunne oogen heeft verrigt,
kunnen aangemerkt worden als de redenen en werken van God zelven, die in hem
was, die door hem sprak, die door hem werkte, die zich door hem kenbaar maakte;
in dat alles is niets onbegrijpelijks. Waar is het, dat wij niet begrijpen, hoedanig
eigenlijk de wijze ware, op welke God in hem werkte, welke bepaaldelijk de natuur
dier vereeniginge der Godheid met de Menschheid zij; doch daar wij niet verpligt
zijn, daarvan onderscheidene denkbeelden te vormen, zijn wij niet verpligt, iets meer
daarvan te gelooven, dan 't geen wij 'er duidelijk van begrijpen.
2. Uit hetgeen wij gezegd hebben, blijkt, dat de gemaatigde Godgeleerden t'onregt
worden beschuldigd, vijanden van Verborgenheden te zijn; uit hetgeen wij,
overeenkomstig hunne denkbeelden, hebben voorgedraagen, is het blijkbaar, dat
zij de Verborgenheden niet verwerpen, die weezenlijk tot den Godsdienst behooren.
Zoo wel als anderen erkennen zij, dat 'er in de natuur van God veele dingen zijn,
die onze zwakke bevatting te boven gaan; eerbiedig neemen zij aan, alwat de
Openbaaring voegt bij 't geen de Rede ons ontdekt; maar zij onderwerpen zich niet
blindelings aan de uitspraaken van menschen, die wel voor Verborgenheden
leerstukken zouden willen doen gehouden worden, die geenen anderen grond dan
in hunne verbeelding hebben; 't zijn deeze gewaande Verborgenheden, aan welke
zij den oorlog verklaaren, en niet aan die de Godsdienst bevat. Doordrongen van
eerbied voor de waarheden, welke het Euangelie hun leert, kunnen zij niet gedoogen,
dat derzelver zuiverheid gekrenkt worde, door het daar nevens voegen van
ongerijmde leerstukken, krielende van zwaarigheden en tegenstrijdigheden; met
veel meer regt zouden de strenge Godgeleerden kunnen beschuldigd worden,
vijanden van Verborgenheden te weezen. Groot onregt geschiedt 'er aan de
weezenlijke Verborgenheden, door met dezelve, gelijk zij niet dan te dikmaals doen,
zamen te paaren afgetrokkene leerstukken, met zwaarigheden en tegenstrijdigheden
belast, die den Godsdienst verachtelijk maaken, aan de weezenlijke Verborgenheden
doen twijfelen, en, den Godsdienst onder eene ongunstige gedaante vertoonende,
den eerbied, aan den-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

131
zelven verschuldigd, verzwakken, en omtrent diens waarheden twijfelingen doen
ontstaan. Verder blijkt het, uit de stoutheid, met welke deeze Godgeleerden uitspraak
doen over allerlei onderwerpen, dat zij veel minder Verborgenheden erkennen, dan
dezulken, wien zij verwijten, vijanden te zijn van Verborgenheden. Vraagt gij, bij
voorbeeld, op hoedanige wijze God de menschen tot de zaligheid voorbeschikt
hebbe, een gemaatigd Godgeleerde zal u zeggen, dat hij 'er niets meer of anders
van weet, dan dat God heeft beslooten, de zulken te zullen zalig maaken, die in
CHRISTUS zullen gelooven, en de zulken te verdoemen, die weigeren zullen, hem
aan te neemen. Hij zal bekennen, 'er niets meer van te weeten, dat dit stuk voor
hem eene Verborgenheid is; maar de strenge Godgeleerde zal zich met dat weinige
niet vergenoegen; hij zal u ontwikkelen 't geen deeze Verborgenheid meest verholens
bevat; hij zal u zeggen, welk het eerste besluit zij, 't geen God daaromtrent heeft
genomen, welk het tweede, en zoo vervolgens. Men zoude zeggen, dat hij in den
Raad van God hadt gezeten: zoo weinig belemmeringe baart hem dit onderwerp;
zoo stout is hij in het doen van uitspraak omtrent hetgeen anderen meest bezwaart.
Vraagt men, welk het lot der Heidenen zijn zal, die het geluk niet hebben gehad,
JEZUS CHRISTUS te kennen, of welk het lot der zulken zijn zal, die in deeze of gene
dwaaling zijn vervallen? Een gemaatigd Godgeleerde zal antwoorden, dat hij hen
overlaat aan het oordeel van God, den eenigen Wetgeever, die behouden kan en
verderven; hij zal antwoorden, dat hij geen lichts genoeg bezit om uitspraak te doen
omtrent het lot dier dwaalenden, dat het voor hem eene Verborgenheid is. Maar
een streng Godgeleerde, verre van deeze Verborgenheid aan te neemen, zal al
aanstonds het vonnis vellen, welk zij ten jongsten dage zullen moeten ondergaan,
en hen zonder mededogen veroordeelen. De gemaatigde Godgeleerde schort aldus
zijn oordeel op omtrent een groot aantal van dingen, en erkent dat zij voor hem
eene Verborgenheid zijn; terwijl de strenge Godgeleerde, door zijne onbezonnenheid
om over alles uitspraak te doen, verscheiden Verborgenheden vernietigt, welke de
zwakheid van zijn licht hem moest doen erkennen.
Eene derde aanmerking, die zich hier aanbiedt, is, dat hoe meer verborgen een
leerstuk zij, met duisternis
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omzet en moeijelijk te begrijpen, van hoe kleiner belang het is voor de zaligheid.
En inderdaad, een leerstuk heeft geen gewigt in den Godsdienst, dan naar gelange
van den invloed, welken het kan hebben op onze heiligmaaking; maar een leerstuk,
van duisternis omgeeven, kan niet dan zeer weinig invloeds op ons hart hebben:
vermits het ons slegts weinige denkbeelden voorstelt, en die denkbeelden niet zeer
onderscheiden zijn, kan het slegts een geringen invloed op ons hebben. Zelfs mag
men hier beweeren, dat, indien 'er onder de leerstukken van den Godsdienst
onbegrijpelijke Verborgenheden waren, die Verborgenheden van geen belang zijn
zouden; dat zij, aan ons verstand geen onderscheiden denkbeeld voorstellende, op
hetzelve niet zouden kunnen werken, tot deszelfs heiligmaaking en geluk niet zouden
kunnen bijdraagen.
Eene vierde aanmerking is, dat wij zeer omzigtig zijn moeten in onze
oordeelvellingen omtrent de Verborgenheden van den Godsdienst; niets mag men
staande houden, dan 't geen de Rede en de Schriftuur ons op eene klaare en
onderscheidene wijze leeren. Hier zijner verbeeldinge den teugel te willen vieren,
omtrent alles te willen beslissen, is zoo veel, als zich in een klaarblijkelijk gevaar te
stellen van zich te bedriegen; men bewandelt alsdan een stikdonker veld, zonder
licht ter leidsvrouwe.
Een verder gevolg, welk wij uit de gelegde gronden mogen afleiden, is, dat wij
veel inschikkelijkheids moeten oeffenen omtrent de zulken, die, ten aanzien der
Verborgenheden, in eenige dwaaling vervallen. Aan onvoorzigtigheid en
onbezonnenheid maaken zij zich inderdaad schuldig; zij doen kwalijk, dat zij het
waagen, over deeze onderwerpen te beslissen, zonder lichts genoeg te bezitten,
om 'er bepaaldelijk over te kunnen oordeelen. Doch, met dat alles, de zaaken,
omtrent welke zij dwaalen, zijn zeer moeijelijk; 't valt niet gemakkelijk, zich daarvan
naauwkeurige en juiste denkbeelden te vormen. De moeijelijkheid des onderwerps
gebiedt, dat ten hunnen aanziene veel toegeevendheids worde in acht genomen.
Indien het om duidelijke en klaarblijkelijke onderwerpen te doen ware, aangaande
welke ligtelijk partij kan gekozen worden, zoude 'er eenige reden zijn om hen van
kwaad gebruik te beschuldigen, welk zij van hunne kundigheden maaken. Reden
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tot verschooning is 'er niet, wanneer men dwaalt omtrent stukken, die eenvoudig
zijn en onder het bereik onzer bevattinge vallen. Maar hoe moeijelijker een onderwerp
zij, hoe het ligter valt in zijn oordeel daarover zich te vergrijpen, en hoe men ook
meer inschikkelijkheids moet betoonen aan de zulken, die het ongeluk hebben, van
de waarheid af te wijken, omtrent onderwerpen, zoo zeer onderhevig om verkeerd
te worden opgevat.
Als eene laatste aanmerking, dit onderwerp betreffende, zullen wij 'er nog nevens
voegen, dat het niet de duistere en afgetrokkene leerstukken van den Godsdienst
zijn, die onze aandagt en beoeffening allermeest tot zich moeten trekken; die
leerstukken zijn niet zeer nuttig en van minder belang. Indien wij met de overdenking
van dezelve van den morgen tot den avond ons onledig hielden, kleine baate zouden
wij 'er bij vinden, ter verlichtinge van ons verstand en ter heiligmaakinge van ons
hart; niet veel geleerder en wijzer zouden wij 'er door worden. 't Geen derhalven
ons meest moet bezig houden, is de overdenking van duidelijke en bevattelijke
waarheden, welke de Godsdienst bevat; de beoeffening van waarheden, die, door
het licht, welk zij over ons verstand verspreiden, geschikt zijn om ons hart te heiligen;
de beoeffening en de betragting van onze pligten: dat alles moet inzonderheid onze
aandagt tot zich trekken. Ten dien aanzien moeten wij den schoonen grondregel
volgen, welken wij aantreffen Deut. XXIX:29. De verborgene dingen zijn voor den
Heere onzen God, maar de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen, om te
doen alle de woorden deezer Wet.
Maar de menschen zijn te zeer op Verborgenheden gesteld, om de gemaatigdheid,
welke wij hier van hun verlangen, zich ligtelijk te kunnen aanwennen; zij verlangen
Verborgenheden, die hun verstand kunnen doen schitteren. Om hen dan van de
zucht te geneezen, welke zij voor afgetrokkene leerstukken hebben, waarmede men
gantsch nutteloos zich vermoeit, moeten hun andere worden aan de hand gegeeven,
die meer onder hun bereik vallen, en ten aanzien van welke zij aan hun verstand
nuttig werk kunnen verschaffen. Eene menigte van dien aart kan hun worden
voorgedraagen; de Zedekunde, bij voorbeeld, bevat verscheiden kiesche
onderwerpen, omtrent welke men geen genoegzaam licht bezit; Verborgenheden
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zijn deeze, welke het goed ware dat zij dieper in den grond bezigtigd wierden; nuttig
ware het, moeite te doen, om 'er duidelijke en naauwkeurige denkbeelden van te
vormen, ten einde niet verlegen te zijn met het besluit, welk men neemen moet,
wanneer men zich in de gevallen, daartoe betrekking hebbende, mogt bevinden.
Zeer veele diepten bevat het menschelijk hart, welke het zeer heilzaam ware dat
zij gepeild wierden. Arglistig is het hart, zegt de Schriftuur; wie zal het kennen?
Weinige kennis hebben wij gemeenlijk aan onszelven; zoo naauwkeurig doenlijk is,
moeten wij onszelven tragten te leeren kennen; hoedanig de toestand van ons hart
zij, moeten wij zoeken te ontdekken; welke de driften, die het gemeenlijk beroeren;
welke de voorwerpen, die op hetzelve den meesten indruk maaken, en die dezelve
helpen gaande worden. Het zelfbedrog, welk het omtrent zich zelf pleegt, moet men
tragten te ontdekken, en waardoor het zich dag aan dag in zijne kwaade heblijkheden
versterkt. Verborgenheden der ongeregtigheid zijn deeze, die onze opmerking
verdienen.
De onderscheidene lichaamen, uit welke dit Heelal bestaat, bevatten ontelbaare
blijken van de wijsheid des Scheppers, die, van wegen de geringe acht, welke wij
'er op slaan, geenen indruk op ons maaken. Verborgenheden der Natuure zijn deeze,
wel waardig om naauwkeurig onderzogt te worden. Wij moeten, derhalven, 'er
vermaak in stellen, om in alles, wat ons omringt, de merkteekens der wijsheid te
beschouwen, die zij den opmerkzaame verstanden aanbieden, ten einde daardoor
opgevoerd te worden tot de aandoeningen van verwonderinge, die wij aan de
volmaaktheden des Hoogsten Weezens zijn verschuldigd.
In de bedeeling, welke God ten aanzien van zijne Kerk heeft in acht genomen, in
de gunsten, welke Hij over de menschen heeft uitgestort door middel van JEZUS
CHRISTUS, ontmoet men Verborgenheden van wijsheid, liefde, goedheid, heiligheid
(*)
en magt, welke wij nooit genoeg kunnen bewonderen. De H. PETRUS leert ons , dat
de Engelen verlangen tot op den bodem dier dingen door te dringen; niet minder
vuurig verlangende dan zij behooren wij te zijn, om ons naauwkeurige denkbeelden
te vormen van de wijsheid, goedheid en magt, welke God in het groote werk onzer
za-

(*)

1 PETR. I:12.
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ligheid heeft ten toon gespreid. Nooit kunnen wij 'er te verhevene denkbeelden van
bezitten, noch alle de gevoelens van verwonderinge en dankbaarheid ons eigen
maaken, evenredig aan 't geen God ten onzen behoeve heeft gedaan. Hoedanig
een denkbeeld wij ons ook mogen eigen gemaakt hebben van de liefde, welke God
aan ons heeft betoond door JEZUS CHRISTUS, veel zal 'er altijd overblijven, 't geen
ons ontglipt is, en 't welk eene tweede overdenking ons zal kunnen doen opmerken.
Verborgenheden zullen 'er, derhalven, altijd in de liefde van God overblijven, die
ons verstand kunnen bezig houden. Dikmaals moeten wij dit belangrijk onderwerp
overdenken, om te tragten, met alle de Heiligen te begrijpen, welke de breedte, en
lengte, en diepte, en hoogte zij der liefde van CHRISTUS, die de kennis te boven
(*)
gaat . Dit zijn Verborgenheden, onzer aandagt overwaardig, meer verdienende om
ons onledig te houden, dan die afgetrokkene en overnatuurkundige Verborgenheden,
die het verstand der Godgeleerden zoo nutteloos vermoeien, en onder hen zoo
dikmaals verbittering, twisten en verdeeldheden voortbrengen.

Over den eerdienst der protestanten.
(Uit het Fransch van den Heere NECKER.)
Aan de Uitgeevers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MIJNE HEEREN!

Les Manuscrits de M. NECKER, publiés par sa Fille, zullen, misschien, nooit in onze
taal overgebragt worden. Zij zijn 'er, naar mijne gedachten, ook niet toe geschikt.
Zeer veel is 'er in, dat bijzonder op Frankrijk past, maar minder op ons Vaderland.
Ondertusschen zoude het zeer te verwonderen zijn, indien men 'er niet verscheidene
beschouwingen in ontmoette, welke verdienen ook buiten Frankrijk gelezen te
worden. Van dien aart is mij voorgekomen het Stukjen, dat ik U hiernevens toezende.
Oordeelt Gij 'er over zo als ik, en keurt

(*)

Efez. III:18, 19.
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Gij het eener plaatze in uw Mengelwerk waardig, dan zal ik U in het vervolg nog iets
uit het zelfde Werk, maar van eenen minder ernstigen aart, toezenden. Ik ben, enz.
H........ 9 Maart 1807.
E.B.L.
De Eerdienst der Roomsch-Katholieken bestaat uit veele Plechtigheden van grooten
toestel; de begaafdheid van den Redenaar is, daerhalven, daar niet alles, gelijk in
de Hervormde Kerke. Dit is een voordeel, in eenen tijd, waarin de predikdienst niet
meer wordt waargenomen door menschen van de allerbeschaafdste opvoedinge.
Te Geneve ziet men de naamen der doorluchtigste Geslachten van het Gemeenebest
op de lijst der Leeraaren, welken den Preekstoel met den grootsten luister hebben
beklommen. Die gewoonte heeft opgehouden met de vermindering van het aanzien
der Kerkelijken; een aanzien, hetwelk niet door rijkdom onderschraagd werd. Een
grooter kwaad is, dat de stand van Kerkelijken van dag tot dag meer verworpen
wordt; en evenwel had de Godsdienst nieuwe verdedigers en sterkere steunsels
nooit meer noodig dan nu. Omtrent het midden der laatstverlopen eeuwe had men
te Geneve, in de gehoorzaalen der Godgeleerdheid, het ééne jaar door het andere
gerekend, nog ten naasten bij dertig Leerlingen. Tegenwoordig zijn 'er naauwelijks
acht of tien, en een eenige, zo ik geloove, is van het oude Geneve.
In mijne Geschriften hebbe ik van den Godsdienst en deszelfs aanbelang zo
dikwijls gesproken, dat men geene nieuwe bedenkingen over dit groote onderwerp
van mij zal verwachten, maar ik wil het eens beschouwen in eene bijzondere
betrekking.
Het zal langen tijd bezwaarlijk vallen, indien het al ooit gelukke, mannen van eene
kracht en aanzien, geevenredigd aan de majesteit hunner verrichtingen, weder over
te haalen tot de loopbaan van het Leeraarampt. Maar wanneer eene taak te
uitgebreid is voor menschen, die geroepen zijn om ze te vervullen, zoude het dan
niet nuttig zijn, dat men ze wat verkleinde? Ik geloove ja; en wil deeze aanmerking
toepassen op de Protestantsche Kerkleeraars. Men eischt van hun, met weinig
uitzonderinge, elke week eene nieuwe preek: dit is voor de meesten hunner te veel.
Welk opstel kan men maaken
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in zo korten tijd? En in den zelfden tijd moet men het van buiten leeren. Het is waar,
dat men zich begint te verschoonen van deezen laatsten plicht; maar dit is een
kwaad te meer. Men heeft dan geene beweeging in het opzeggen, en men verliest
een groot middel om indruk te maaken op de Gemeente. Men behoudt niets meer
dan eene slingerende beweeging van het hoofd, van boven na beneden, even gelijk
een chineesch afgodsbeeldtjen, die zeer regelmaatig geschiedt, om eene zinsnede
te leezen, welke men met eene luide stem uitspreekt, en om eene andere te zoeken,
welke men eveneens zal uitspreeken. De Prediker weet geen oogenblik te vinden
om zijn gezicht tot den hemel op te heffen, of om zijne toehoorders aan te zien: want
zijn gezicht moet geen oogenblik wijken van het handschrift, dat geopend op zijnen
lessenaar ligt, en daar zo incognito geplaatst is als eenigzins mogelijk was.
Indien nog de Redenaar van deeze gelegenheid gebruik maakte, om eenige
preeken, welker achting gevestigd is, voor te leezen!... Maar neen, aan zijn eigen
opstel geeft hij altijd de voorkeus.
Ondertusschen is men 'er weinig beter aan, wanneer een Leeraar boven zijne
krachten werkt, en elke week eene nieuwe preek van buiten leert. Zijn moeielijke
arbeid, welken hij niet kan verbergen, wordt lastig voor de aanwezenden: men ziet
duidelijk de spanning der koorden, welke iedere zinsnede van den grond van zijn
geheugen optrekken. Hij heeft geene vastheid in den toon zijner uitspraak, omdat
hij al tastende het vervolg zijner woorden zoekt; en daar hij geen zeker vooruitzicht
heeft van hetgeen hij in het volgende oogenblik moet zeggen, kan hij geheel geene
leiding of verscheidenheid in de toonen zijner stem brengen. Ook wordt zijn opzeggen
niet merkbaar leevendiger, dan in het oogenblik, waarin de zinsnede, over welke
hij bekommerd was, hem eensklaps in het geheugen komt. Dit is voor hem een tijd
des juichens, welken hij viert met eene verhaaste uitspraak en op eenen hoogeren
toon.
Over het geheel moet men zich erbarmen over de meeste deezer redenvoeringen,
zo ten opzichte van het opstel, als van het opzeggen; en ik hebbe, in mijne
(*)
hoedanigheid, als Heer van eene heerlijkheid , wel ge-

(*)

Seigneur de chateau.
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legenheid gehad om 'er over te kunnen oordeelen. Men moet de eentoonige kalmte
zien, waarmede dit alles toegaat, en de algemeene neiging tot slaapen, welke 'er
uit volgt. Wat zal men doen, indien de Redenaar zich nooit meester maakt van uwe
aandacht, indien nooit eenige gedachte den geest verheft, nooit eenige aandoenlijke
voorstelling dien vertedert? indien nooit een traan op de wang des spreekers valt,
maar hij, in zijne beschrijvingen, bij het helsche vuur langs zeilt met eene
geruststellende bedaardheid, met een voorkomen van opgeruimdheid, waarover
men verbaasd staat?
Ziedaar ongelegenheden, waarvan men de proef krijgt in de meeste kerken ten
platten lande; en gelijk men noodzaaklijk zich moet vergenoegen met de menschen,
welken men heeft, zo ziehier wat ik wilde voorstellen. Het zoude eene schikking
zijn, welke den Predikanten meer tijds zoude laaten om hunne preeken op te stellen
en van buiten te leeren, en de Gemeente verlossen van eene eentoonigheid, welke
haar verveelt en afkeerig maakt van de openbaare godsdienstoefeninge.
Men zoude geene preek hebben dan op den eersten Zondag van elke maand en
op de hooge Feestdagen.
Op andere Zondagen moest de dienst op de volgende wijze worden ingericht:
Eerst een gebed; en de Leeraars zouden verplicht zijn, drie of vier onderscheiden
gebeden te hebben, om nu en dan eenige verscheidenheid te maaken; daar zij nu,
in de Dorpen en kleine Steden, bestendig het zelfde gebed herhaalen.
Men zoude vervolgens een Hoofdstuk leezen uit het Oude en uit het Nieuwe
Verbond, en onmiddellijk daarna eene Verklaaring, met groote zorgvuldigheid
bearbeid door eene Commissie, welke zonder tijdverzuim zich met dat werk moest
bezig houden.
Daarop zoude men drie met oplettendheid gekozen verzen uit de Psalmen zingen;
en de Leeraar, wanneer hij deeze der Vergaderinge aankondigde, zoude zich niet,
zo als gemeenlijk geschiedt, bepaalen om 'er slechts één van te leezen, met
bijvoeginge, en zo vervolgens: hij zoude het niet schielijk doen en onder het gedruis
der Vergaderinge; maar hij moest ze deftig, godsdienstig en met gevoel leezen, en
de Vergadering zoude in een oogenblik in stilte zijn. Jongelingen en jonge Dochters
moesten het eerste vers eerst zingen, en vervolgens
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de geheele Vergadering. Even zo moest men handelen met het tweede en het derde
vers; zodat de jonge lieden en de Vergadering elkander telkens afwisselden, en
wanneer de geheele Vergadering haar vers zong, moest zij oprijzen, en zich
overeinde houden. In schijn zijn dit geringe veranderingen, maar geschikt om een
gevoel van eerbied leevendig te houden.
Eindelijk moest de godsdienstoefening besloten worden met een kort gebed, met
woorden van liefde en broederschap, en met eenen zegenwensch.
Met deeze geheele godsdienstoefening, de gebeden, het leezen, en zingen, zoude
een half uur, weinig meer of minder, voorbijgaan, en dit zoude genoeg zijn. Men
verlaat onze kerken; zij loopen gevaar van ledig te worden; men moet 'er ons weder
na toe trekken, en de menschen aanlokken door niets te vergen dat de aandacht
vermoeit, en door eenige verscheidenheid te brengen in eenen eerdienst, wiens
stroeve eentoonigheid veelmeer getuigt van den ijver onzer voorouderen dan van
het doordringende vooruitzicht onzer Hervormers.
De zaak uit dit oogpunt beschouwende, is men dankbaarheid verschuldigd aan
hun, welken trachten het gezang in de kerken te verbeteren, het schielijker en met
meer melodie te doen voortgaan, en zich bedienen van de treffende stem van
kinderen, om ons eene godsdienstige aandoening in te boezemen.
Men zal vergeefsche moeite aanwenden, indien men alles wil doen, alles
verwerven door de bekwaamheid der Predikanten. De menschen, welken men zich
denkbeeldig voorstelt, de menschen, welken men wilde vinden, bestaan op aarde
niet in genoegzaamen getale, en veel minder nog binnen den naauwen kring, waarin
men genoodzaakt is ze te zoeken en te neemen. Men moet dus zich bedienen van
de menschen, welken men heeft, en intusschen hun te hulp komen, hunne taak
verligten.
De Leeraars hebben amptsverrichtingen waar te neemen, welke vreemd zijn van
het werk der predikinge, en wel verrichtingen van groot aanbelang. Zij zullen daaraan
meer tijds kunnen besteeden, indien men van hun niet meer vordert dan ééne preek
ter maand. En gelijk zij dan hun opstel met meerdere zorge zullen kunnen bearbeiden
en vaster in hun geheugen prenten, zullen zij niet toelaaten, dat hunne achting
vermindere;
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het onvermijdelijke uitwerksel van redenvoeringen, welke alle weeken wederkomen,
en niemand in de kerk lokken. Het gemeen, ondertusschen, hetgeen dit
verwaarloozen van het kerkgaan ziet, en alle oorzaaken daarvan niet naar waarde
weet te schatten, stelt ze dikwijls geheel op rekening van eene algemeene verkoeling
jegens den Godsdienst; en terwijl de een den anderen navolgt, neemt het kwaad
dagelijks toe.
Dus, schoon ik aan mijn denkbeeld, in alle bijzonderheden, niet gehecht, en zeer
geneigd ben om te gelooven, dat men wel iets beters kan uitvinden, sta ik niet in
twijffel omtrent de noodzaaklijkheid van eenige verandering te bewerken in eenen
toestand van zaaken, waarvan de gevolgen zo naauw verbonden zijn met de
maatschappelijke orde.

Berigt, aangaande de genezing eener zware borstverslijming, door
braakmiddelen bewerkt. Door A.F. Löffler, Doctor in de Geneesen Heelkunde, en Russisch-Keizerlijke Hofraad.
Eene voorname Dame, de Generalinne VON ROHOSINE, van eene zeer vette
ligchaamsgesteldheid, verlangde mijnen bijstand, in eene zware slepende ziekte,
welke reeds gedurende eenigen tijd, door anderzins zeer bekwame Geneesheeren,
zonder gevolg, was behandeld. Sedert eenige jaren leed zij sterk aan opgehoopte
slijmen op de borst. Alles, wat de opwerping daarvan vermeerderde, bragt haar
verligting aan; doch alles, wat dezelve belemmerde, deed ook de toevallen
verergeren: zijnde zulks, in dit geval, eene zoo bevestigde ondervinding, dat het bij
haar tot een algemeenen regel geworden was, daarop inzonderheid te letten.
Toen ik bij deze Dame wierd geroepen, hadden hare gewone Geneesheeren het
geval doodelijk verklaard. Ik vond haar bleek en 'er zeer ellendig uitziende, met hol
liggende, angstig starende oogen. Haar ontsteld gezigt smachtte naar verligting.
Hare tong was bezet met een geel slijm. De ademhaling was zwaar en rogchelende,
met zoodanig eene beklemming op de borst, dat zij alleen eene zittende houding
kon verdragen; dewijl zij,
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bij het liggen op den rug, of op de zijde, eene benaauwdheid in de borst gevoelde,
die aan verstikking grensde. Handen en voeten waren waterzuchtig opgezwollen;
blijvende de kuilen, die daarin, door drukken, verwekt wierden, gedurende een
geruimen tijd, staan, eer zij wederom oprezen. Alle afscheidingen en ontlastingen
waren in wanorde, te weten geringer en slechter, dan de gezondheid vordert. Zweet
bespeurde men zelden en maar weinig, gewoonlijk alleen wanneer de angsten zeer
hevig waren of bedaarden. De polsslag was rasch en onregelmatig, somwijlen
naauwelijks voelbaar.
De gewone Geneesheeren der Lijderesse hielden hare kwaal, uit de aangewezene
kenteekenen, voor eene Borstwaterzucht. Ik daarentegen beschouwde dezelve als
eene verslapping der Longenvezelen, met eene ophooping van slijm; zoodat eene
ziekelijke afscheidingskracht der Longenkliertjes allengskens eene ophooping en
stolling van slijm deed ontstaan, welke dus eene werktuigelijke oorzaak wierd van
de belemmering der ademhaling.
Mijns oordeels was de aanwijzing, in dit geval, een Braakmiddel te geven, om
daardoor het drukkend slijmpak weg te nemen, en vervolgens eene vrijere beweging
in de Longenvaten te bevorderen. Ik stelde daarop zulks voor; doch de aanwezende
Geneesheeren verzetteden zich daar tegen, in de onderstelling eener ware
Borstwaterzucht. Vooral vreesden zij, dat, zoo het water in een zak besloten mogt
zijn, dezelve zou kunnen breken en het water zich ergens uitstorten, zonder dat
men hetzelve zou kunnen ontlasten; waardoor het zou kunnen rotten, enz. Tegen
deze en dergelijke redenen had ik niets in te brengen, dan dat toch mogelijk, door
dit middel, de Lijderesse zou kunnen behouden worden, die anderzins toch zou
moeten sterven.
De Lijderesse en de naaste Bloedverwanten lieten zich overreden, hoewel met
angst en vreeze. Voor mij was de onderneming ook zeer gevaarlijk; dewijl, zoo de
Zieke eens onder de werking van het Braakmiddel was komen te sterven, men mij
ligt als de oorzaak van haren dood zou hebben kunnen beschouwen. Ik gaf haar
hierom den Braakwijnsteen in gedeelde giften, tot dat 'er werking kwam, die ras
verscheen, en die, met iedere braking, verligting gaf, 't geen zoo wel der Lijderesse
als mijzelven ruimer deed ademhalen.
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Zeven keeren braakte de Lijderesse in deze eerste proeve, en zulks was voor het
tegenwoordige genoeg. Ondertusschen bedroeg de vuiligheid, van welke zij thans
ontlast wierd, een gewigt van vier ponden, den gebruikten drank daar af gerekend.
Voorts was die stoffe zeer taai en slijmerig. Ook bevonden zich daaronder zulke
aanmerkelijke slijmproppen, dat dezelve waarlijk wel eene afteekening waardig
waren geweest, en mij herinnerden aan de afbeelding van een Slijmgewas, door
WICHMAN, in zijn belangrijk Werk, medegedeeld.
Thans kon een ieder, na verloop van zes uren, gemakkelijk zien, dat de Lijderes,
als door een toovermiddel, gered, en buiten alle gevaar was gesteld. Vervolgens
wierd de genezing voltrokken, door zachte versterkende middelen; terwijl het
Braakmiddel, bij tusschenpoozing, nog drie malen wierd herhaald, en insgelijks een
betere leefregel, dan voorheen had plaats gehad, wierd voorgeschreven. Hierdoor
wierd de Lijderesse tot eene volkomene herstelling gebragt, welke zij nu reeds tien
jaren lang heeft genoten. Alleen gebruikt zij, van tijd tot tijd, een Braakmiddel, uit
voorzorg; dewijl hare Longen eene groote geneigdheid tot slijmverzamelingen
hebben overgehouden, en dus de kwaal, zoo men daarvoor niet behoorlijk zorgde,
gemakkelijk zou kunnen wederkeeren.

De hoofdtrekken en voornaamste leevensbijzonderheden van mr.
George Thomas.
‘Indien zonderlingheid van Lotgevallen, indien sterkte van geest, vindingrijkheid, en
moed, iemand geregtigen om gedagt en vermeld te worden, zal men dien eisch niet
ontzeggen aan Mr. GEORGE THOMAS. WILLIAM FRANCKLIN, Capitein van 't Voetvolk,
Lid van de Asiatische Societeit, heeft, uit de oorspronglijke papieren deezes
zeldzaamen Mans, een Leevensverhaal van hem opgesteld, waarvan wij vertrouwen
dat een kort uittrekzel, 't geen ons deezen Gelukzoeker doet kennen, onzen Leezeren
niet onaangenaam zal zijn. Dit Werk is te Calcutta ten jaare 1803 gedrukt.’
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Volgens de beste bescheiden, welke wij hebben kunnen bekomen, blijkt het, dat
Mr. GEORGE THOMAS met een Britsch Oorlogschip, ten jaare 1781-2, in Indie kwam.
Zijn stand aan schipsboord was gering; hij bekleedde ten hoogsten den post van
Kwartiermeester; anderen verzekeren, dat hij niet meer dan gemeen Matroos
geweest hebbe.
Korten tijd naa zijne aankomst in de ommestreeken van Madras hadt de
werkzaamheid van zijnen geest de overhand op de geringheid van zijnen
leevensstand. Hij besloot het scheepsleeven vaarwel te zeggen, en iets te bestaan,
't welk meer strookte met zijnen volvuurigen geest.
Hij tradt eerst in dienst onder de Polygars in het Zuiden, waar hij zich eenige
weinige jaaren ophieldt. De reis van daar over land aanneemende, doortrok hij
moedig het middenste gedeelte van het Schiereiland, en kwam omtrent het jaar
1787 te Delhi. - Aldaar tradt hij in dienst van de in het Oosten zo wel bekende
Vrouwe, de Begum SUMROO. Korten tijd naa zijne komst te Delhi, bevorderde die
Vorstin, gebruik maakende van haar keurig oordeel over de haar voorkomende
characters, hem tot een Bevelhebberschap in haar Leger. Zints dien tijd mag men
zeggen, dat zijn loop als Krijgsman in het Noordwesten van Indie eenen aanvang
nam.
In verscheidene opeenvolgende krijgsbedrijven tegen de Seikes, en andere van
de Begums vijanden, zette Mr. THOMAS, door zijnen moed en standvastigheid, het
gezag dier Vorstinne niet weinig luisters bij. Door dit voorspoedig strijden verkreeg
hij eenen zeer grooten invloed bij zijne Meestresse, en was, geduurende eenen
geruimen tijd, haar voornaamste raadsman. - Dan, ongelukkig voor beide de partijen,
ondervondt Mr. THOMAS, naa een verblijf van zeven of acht jaaren bij die Vorstinne,
de kwelling van haar gunstig gevoelen wegens hem te derven. Een gelukkiger
Mededinger verkreeg den invloed, welken hij duslang hadt mogen bezitten.
Dit gedrag van de Begum SUMROO verwekte hoogloopende geschillen tusschen
twee mededingende Veldheeren, en deedt Mr. THOMAS besluiten om zijn geluk in
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eenen anderen dienst te beproeven. Hij verliet de Vorstinne, die hij zo lang gediend
hadt, en begaf zich, omstreeks den jaare 1792, na den Grenspost der Britsche
Armée te Anopshire. Hij onthieldt zich aldaar eenige maanden, wagtende op
gelegenheid om in dienst te treeden bij eene der Nationaale Mogenheden. In zijne
verwagting vondt hij zich niet te leurgesteld. Met den aanvange des jaars 1793 zich
te Anopshire bevindende, ontving hij brieven van APPAKANDAROW, een
Mahratta-Opperhoofd, zijnen dienst verzoekende, met toezegging van eene ruime
bezolding. Hij tradt bij deezen in dienst, en bleef zulks bij VAVON ROW, diens Opvolger.
Dan nu begon Mr. THOMAS eene andere rol te speelen. Zich, omtrent het midden
des jaars 1798, te Jyjur bevindende, vormde hij 't eerst het vreemde en stoute plan,
om een onafhangelijk Vorstendom voor zichzelven op te rigten. Het Landschap
Hurrianah hadt, door de woelingen der onrustige tijden, in veele jaaren geen
Opperhoofd erkend, maar was beurtlings een prooi geweest van elken op den
anderen volgenden Invaller; dit dagt Mr. THOMAS het best geschikt tot volvoering
van zijn plan.
Het District Hurrianah, negentig mijlen ten westen van Delhi gelegen, was het
(*)
Land door hem ter beheerschinge uitgekoozen. Het strekt zich 80 Coss ten Noorden
en ten Zuiden uit, en ook zo veele Coss ten Oosten en ten Westen; en vindt men
'er in het geheel 800 Dorpen.
In dit Land, even als in de meeste gedeelten van Hurrianah, is het water schaars,
bovenal in het heete jaargetijde. Om dit gebrek aan water te voorkomen, hebben
de Inwoonders putten van eene verbaazende diepte, van 120 tot 150 voeten.
Behalven deeze heeft elk District twee of drie met steen gemetzelde waterbakken:
deeze verschaffen overvloed van water, tot den tijd der heete en alles verschroeiende
winden.
De rivier Caugur is van uitneemenden dienst voor de Inwoonders. Dezelve vloeit
geduurende den Regentijd over, ter oorzaake van de bijkomende waterstroomen,

(*)

Coss is de benaaming van onderscheldene maaten in verschillende gewesten, en komt ten
naasten bij op ruim eene Engelsche mijl.
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van het gebergte afvloeiende. Deeze wegzakkende, laaten zij, even als het water
van den Nijl, een rijke en vette slibbe naa, welke een overvloedigen oogst van graan
geeft. Andere gedeelten van Mr. THOMAS bezittingen bragten rijst en veelerlei soorten
van moeskruiden voort, ook graan; doch dit laatste hangt af van den regen, die valt
naa de maand October, tot December. In deeze landstreek groeit het gras ongemeen
sterk, en verschaft misschien meer voorraads van voeder, dan men in eenig gedeelte
van Asia aantreft. Het gras in Hurrianah bezit ook de uitneemende hoedanigheid
van veel en gezond voedzel te verschaffen. Het vee is 'er, uit dien hoofde, beter
dan elders. De lugtsgesteltenis is, over 't algemeen, gezond; doch wanneer het
zandig en woest land, ten westen gelegen, heet wordt, strookt de lugtsgesteldheid
niet best met den aart der Europeaanen.
De Inboorelingen van Hurrianah, een reeks van eeuwen in eenen bestendigen
krijg geleefd hebbende, bezitten veel persoonlijken moed; zij zijn zeer afgerigt in
den wapenhandel, bovenal in het zwaaijen van de speer en het gebruik van de
sabel; dan, schoon dapper, zijn zij wreed, verraadlijk en wraakzugtig, en, wanneer
zij onderling verschil krijgen, schroomen zij niet, hunnen vijand, om de geringste
beuzeling, te dooden.
Mr. THOMAS hadt tot zijne Hoofdstad de Stad Hausi uitgekoozen. Dezelve ligt
omtrent 90 mijlen ten westen van Delhi, en ten naastenbij in het middelpunt der
nieuwlings verkreegene heerschappije. Die Stad, op eene hoogte gelegen, is wonder
wel ten verblijve van den Vorst geschikt.
Geen water is 'er te krijgen, dan op den afstand van zeven Coss; doch de
krijgsbezetting binnen de Stad heeft ruimen voorraad van die noodwendigheid, daar
binnen de sterkte verscheide wellen zijn. Deeze omstandigheid maakt eenen aanval
moeilijk, buiten den regentijd. - ‘Hier,’ zegt Mr. THOMAS, (met die kragt en klem, welke
hij betoonde door zijn geheel zonderling leeven heenen) ‘hier vestigde ik mijne
Hoofdstad; herbouwde de wallen, die, zints langen tijd, in verval waren; herstelde
de vestingwerken. Dewijl dezelve jaaren lang verlaaten geweest was, vond ik het
moeilijk, Inwoonders te krijgen, dan allengskens, door eene zagte behandeling,
koos ik tusschen de vijf- en zesduizend persoonen
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uit, aan welken ik alle voeglijke voorregten vergunde. - Ik rigtte eene Munt op, en
muntte mijne eigene Roupijen, die ik in mijn leger en land in omloop bragt. Dewijl
ik, zints den aanvang mijner ingeslaagen leevensloopbaane te Jyjur, beslooten had
een onafhanglijken Staat op te rigten, nam ik werklieden en kunstenaars van allerlei
slag in mijnen dienst; en, thans oordeelende dat niets dan kragt van wapenen mij
kon doen staande blijven in mijnen stand, vermeerderde ik het getal mijner
krijgslieden, goot mijn eigen kanon, vervaardigde mijne eigene wapenen en kruid;
in 't kort, ik maakte de beste toerustingen om een verdeedigenden en aanvallenden
krijg te voeren, tot dat ik in 't einde eene Hoofdstad en Land had, grenzende aan
de Seik - landen. Ik wenschte mij in staat te stellen, om, bij eene gunstig
voorkomende gelegenheid, Punjaub te vermeesteren, haakende na de eere om
den Britschen standaard te planten op de oevers van de Athock.’
Om zijne plans te volvoeren en zijn krijgsvolk te onderhouden, schikte Mr. THOMAS
een gedeelte van de inkomsten, herkomstig van de Landen, hem door de Mahratten
afgestaan. Met veel beleids en oordeels, de gaaven van groote zielen, poogde hij
de genegenheid zijner knegten aan zich te verbinden, door jaargelden te schenken
aan de weduwen, kinderen en naaste bloedverwanten der zodanigen, die in zijnen
dienst sneuvelden. Deeze jaargelden beliepen, ten eenigen tijde, 's jaars 40,000
Roupijen, die geregeld betaald werden aan de daartoe geschikte voorwerpen. Deeze
betaalingen deedt hij geregeld alle zes maanden, aan de naaste bloedverwanten
der gesneuvelden, 't zij Officier of Soldaat; elk kreeg de helft van de bezolding des
overledenen. Die uitgave, de kosten van kanon en kleinere wapenen te vervaardigen,
en het verkrijgen van krijgsvoorraad, verteerde dat gedeelte van Mr. THOMAS
inkomsten, welk hij kreeg van de landstreeken, aan hem door de Mahratten
afgestaan.
DU PERRON stiet hem van zijnen Throon, en beroofde hem van zijn Rijk. Niet lang
naa zijne aankomst aan de Britsche grenzen in Indie, zag Mr. THOMAS den staat
zijner middelen na, en bevondt, dat hij niet meer overgehouden hadt dan eene som,
toereikende om in zijn Geboorteland te leeven: met dezelve besloot hij het tooneel
des openbaaren leevens te verlaaten, en 't zelve te
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verwisselen voor 't genot van huislijke rust. Met dit oogmerk toog hij na Calcutta;
wanneer de dood hem belette verder te gaan dan de Krijgspost van Berhampor,
waar hij den 22sten van Oogstmaand des jaars 1802 overleedt. Hij werd op het
Kerkhof dier plaats begraaven, en'er is, te zijner gedagtenis, een gedenkteeken
opgerigt.
Mr. GEORGE THOMAS was te Tipperary, in Ierland, gebooren, en hadt omtrent
zes-en-veertig jaaren bereikt. Hij was kloek van persoon, haalende meer dan zes
voeten; zijne kragt was evenredig aan zijne grootte; zijne houding was stout; ook
hadt hij, geduurende een lang en met veele hachlijkheden gepaard krijgsleeven,
eene opgerigte houding van zijn hoofd gekreegen, 't welk hem een stijf voorkomen
gaf; zijn uitzigt was daardoor krijgshaftiger, en duidde eene onverschrokkenheid
van geest aan, die hem eigen was en bijbleef tot het laatste uur zijns leevens.
Mr. THOMAS bleek door de Natuur gevormd te zijn om de stoutste plans te
volvoeren: schoon door geene opvoeding beschaafd, bezat hij eene aangeboorene
en hem eigene kragt van geest, welke hem aandreef en in staat stelde tot het
onderneemen en volvoeren van groote bedrijven.
Zijne daaden wijzen uit, dat hij voortreffelijke krijgsbekwaamheden bezat; zij
schitteren in een langduurig krijgsmansleeven vol wisselvalligheden: en zal men
misschien van zijne bekwaamheden een volkomener denkbeeld vormen, als wij
letten op den aart en de uitgebreidheid van een zijner Plans, 't welk hij openlag voor
den Heer FRANCKLIN, aan wien wij deeze Military Memoirs verschuldigd zijn, staande
zijn verblijf te Benares.
Toen hij zijne verblijfplaats te Hausi gevestigd hadt, ontwierp hij eerst het plan,
en zou hetzelve, indien onvoorziene omstandigheden zich niet hadden opgedaan,
volvoerd hebben, om zijne vermeesteringen tot den mond van den Indus uit te
breiden. Dit zou hij gedaan hebben door eene vloot booten, gebouwd van hout uit
de bosschen nabij de Stad Ferosepoor, op den oever van de Sutluge-rivier; door
die rivier met zijn Leger af te zakken, en de landen, welke hij op zijnen tocht
ontmoette, te onder te brengen. Eene stoute onderneeming in de daad, en gevormd
in den geest van een ouden Romein.
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Ten besluite van dit zijn ontwerp hadt hij voor, zijne wapenen te wenden tegen
Punjaub, 't geen hij dagt, in het tijdsbestek van twee jaaren, te onder te brengen;
dit, in aanmerking genomen zijnde den rijkdom, welken hij door dit bedrijf zou
verkrijgen, en de middelen, welke hij daardoor in zijne magt kreeg, zou ongetwijfeld
gestrekt hebben om zijn gezag op eenen vasten grondslag te vestigen.
's Mans kennis van den geest en het character der onderscheidene Stammen en
Volken, die het binnenste gedeelte van het Schiereiland van Indie bewoonen, was
veelvuldig, uitgestrekt en naauwkeurig. Niemand heeft misschien ooit het character
der Indiaanen beter gekend en juister bepaald, dan hij.
Mr. THOMAS was zagtaartig van inborst; hij bezat eene aangeboorene beleefdheid,
en de kunst van behaagen in eene grooter maate dan de meesten. Hij was
openhartig, edelmoedig en minzaam; en zijn gedrag ten opzigte van de Familien
der zodanigen, die hij te onderbragt, geest getuigenis van een menschlievend hart,
en spreekt zeer ten voordeele van zijn character.
Maar, niettegenstaande deeze goede hoedanigheden, vordert de onpartijdigheid,
dat wij zijne gebreken niet verzwijgen, en eenige schaduwen brengen in zijne anders
schoone beeldtenis. Haastig was hij van aart, en onderhevig aan opstuivingen van
wraak; dit maakte zijn voorkomen eenigzins woest; doch zulks gebeurde alleen,
wanneer de gezelligheid hem tot onmaatigheid vervoerd en zijn redesvermogen
beneveld hadt: van hier ook, dat hij, van eenen verkeerden handel uit die oorzaake
overtuigd, zich zo gereed als iemand betoonde om zijnen misslag te erkennen en
alle mogelijke vergoeding te doen.
Volkomene geregeldheid van gedrag kan men niet wel verwagten van eenen Man
als Mr. THOMAS, daar eene afzondering van het beschaafde leeven, en eene lange
ontwenning van het betragten dier pligten, welke het hoogste genoegen des
maatschaplijken leevens uitmaaken, eigenaartig aan de zeden van deezen Man
iets moest bijzetten van de zeden der onbeschaafde Volken, onder welke hij zo lang
en zo gemeenzaam verkeerde.
Over het geheel genomen mogen wij aanmerken, bij een terugzigt op het leeven
en de bedrijven deezes zouderlingen Mans, dat het bezwaarlijk valt te bepaalen,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

149
waarover wij ons het meest moeten verwonderen; over de onverschrokkenheid van
geest, welke hem tot daaden dreef, die, in de eindelijke uitkomst, hem uit den staat
van een gering mensch tot den vorstlijken rang verhieven; dan over de wonderbaare
en zeldzaame verknogtheid, aan zijn' Persoon en belangen doorgaans betoond
door Indiaansche Inboorelingen van verscheidenerlei soort, die met hem streeden,
met hem overwonnen, in een langen en hachlijken krijg, en wier bijstand hem, voor
eenen tijd, verhief tot eene hoogte van aanzien en waardigheid, zo zeldzaam het
lot eens gemeenen Burgers.

Vergelijking van de Alpen en de Pijreneen.
(Volgens GUIBERT's Voyages.)
‘De Alpen en de Pijreneen mogen met elkander vergeleeken worden; dan de
laatstgemelde zullen, in dit geval, verre te kort schieten bij de eerstgenoemde.
Treffend en schoon kwam ons de volgende Vergelijking des Reizigers GUIBERT voor.
Wij twijfelen niet of onze Leezers zullen het hierin met ons eens zijn. Alleen willen
wij hun vooraf herinneren, dat die Heer in de Jaaren 1775, 1778, 1784 en 1785
gereisd hebbe, schoon het Reisverhaal niet eer dan ten deezen Jaare het licht zag.’
De Alpen zijn zeker veel hooger, veel majestueuser, en brengen veel meer het
denkbeeld van grootheid met zich, dan de Pijreneen. Mij in het Pijreneesche gebergte
bevindende, sprak men met veel ophefs van den Berg, onder den naam van Pic du
Medi bekend. Gisteren ging ik den voet van dit berggevaarte langs - maar, welk een
verbaazend onderscheid tusschen hetzelve en de Schreckhorn, Jungfrahorn,
Grindelwald en andere Zwitsersche gebergten, wier toppen en zijden met
altoosduurende sneeuw overdekt zijn! Geen vlokje sneeuw is 'er thans te zien op
de Pic du Medi, en de Pijreneen hebben thans geen sneeuw altoos, dan in eenige
rotsklooven, waar de zonnestraalen nimmer doordringen: terwijl
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men de sneeuw veelal op de Alpen ontmoet, en ontzettende ijsbeddingen, zo hoog
als de bergen zelve, met haare grondstukken in de valeijen rusten, en de sterkte
der zomerhitte wederstaan, zonder te smelten.
't Is in de Alpen, dat wij de groote verschijnzelen der Natuure beschouwen; naamlijk
de ontzettende ijsvelden, die de oorsprongen zijn der grootste Rivieren in Europa,
en alle die schoone kleurveranderingen, van licht en schaduw, welke zij
veroorzaaken. - 't Is in de Alpen, dat ons in 't oog vallen de zeldzaamste
zamenvoegingen, de rousagtigste gedaanten, de groote uitwerkingen van het water
in de uitgestrekte meiren, zo verschillend in derzelver omtrek, en wier diepte zomtijds
de hoogte der omliggende bergen evenaart. - 't Is in de Alpen, dat men de grootste
verscheidenheid van voortbrengzelen in het Plantenrijk aantreft, en soorten van
Dieren, welke in het Pijreneesche gebergte niet bestaan, als de Chamois, de Arend
en verscheide andere Roofvogels.
De Menschen op de Alpen zijn doorgaande veel kloeker van gestalte en veel
sterker dan in de Pijreneen; de zeden zijn 'er meer oorspronglijk, en de gewoonten
meer bepaald overgesteld tegen die van de bewoonders des vlakken lands. In de
geheele wereld vindt men geen ras van Mannen en Vrouwen, dat vergeleeken kan
worden met de Inwoonders van Hasely en andere valeijen. Ten voordeele der Alpen
mag ik hier bijvoegen de deugden en hoedanigheden, welke deeze Bergbewoonders
ontleenen uit de Regeeringsgesteltenisse, onder welke zij leeven; naamlijk meer
gastvrijheid, meer openhartigheid, meer voorkomen van geluk, rust, onschuld en
gezondheid: dit alles loopt hier zamen. Daarenboven verwekken de verhevener
denkbeelden, ontleend uit de herdenking der gebeurtenissen, of gebooren uit de
omstandigheden der ligging, of ingeboezemd door de gevoelens en denkbeelden
van de ons daar omringende Vrijheid, eene grooter maate van geestdrift en eene
gezetter geneigdheid tot denken. - Wij vereenigen met de Alpen de groote naamen
van CAESAR, HANNIBAL en Rome. Met betrekking tot laater tijden, roepen wij voor
onzen geest op, min schitterende denkbeelden, doch die een streelender genoegen
baaren; den naam van WILLIAM TELL en de vlakten van Morat. Wij zwerven met
voldoening om in het land van GESNER en van HALLER, en wij bezigtigen met eene
teergevoelige nieuwsgierigheid de tooneelen, door het
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penseel van ROUSSEAU geschilderd - de eenige tooneelen, welke zijn penseel niet
kon verfraaijen! Met voldoening komt ons voor den geest, dat ST. PREUX en JULIA
geene denkbeeldige weezens waren, en dat de liefdedrift, welke hun bezielde,
daadlijk bestaan hebbe. Met één woord, dat elk Schilder van Geschiedenisstukken,
of die met de pen grootsche tooneelen wil maalen, ter uitbreiding zijner denkbeelden,
en vergrooting van zijn vermogen ter uitdrukking, de Alpen bezoeke!
In de Pijreneen wordt de ziel zeldzaam bewoogen door schielijk verwekte
indrukken; daar rijzen onze hairen niet ten berge; daar klopt het hart niet van
onthutstheid; wij worden nooit als boven onszelven verheven, schoon men 'er
heerlijke gezigten, vrolijker en vrugtbaarder valeijen dan op de Alpen ontmoet; het
groen, dit mag ik 'er bijvoegen, is van een leevendiger kleur, het water is 'er helderder
en doorschijnender - niet, als op de Alpen, ontstaande uit gesmolten sneeuw, maar
barstende uit eene rots, nader verwant aan de onderaardsche holen.
De Pijreneen bekleeden geen onderscheidenden rang in de jaarboeken der wereld.
De dood van ORLANDO en diens dappere Ridders in de engten van Ronceveaux,
welke misschien onder de Fabel-geschiedenissen moet gerangschikt worden, is de
eenige groote gebeurtenis, met het Pijreneesche gebergte in verband staande. Dit
gebergte strekte nimmer ten tooneele van groote Legers of beroemde Overwinnaars,
van strijden om Krijgsroem gestreeden, of, wat beter klinkt, om Vrijheid te bekomen;
nimmer is het, gelijk Zwitserland, bewoond geworden door groote Dichters of
beroemde Wijsgeeren. Het laatste mag zich beroemen, de wieg en bakermat geweest
te zijn van Kunstenaars, Schrijvers, en Dichters met gevoelvolle harten: want, waar
wij den voet zetten, betreeden wij een betoverenden grond, of zien een
herderslandschap, of worden op het denkbeeld gebragt van uitgeleezene
voorbeelden ter aanlegging van hedendaagsche Lusthoven.
Eene reis na de Pijreneen moge genoegzaam weezen om aan eene Dame een
denkbeeld te geeven van een bergagtig land; maar een Man, die na kennis dorst,
die eigenaartig groote voorwerpen boven kleine stelt, en meer smaaks vindt in
trotsche verschriklijke voorwerpen dan in de zagte bekoorelijkheden eener
Landschapsschilderij,
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die ongemak en moeite gering acht, zou, zonder zich eenigzins te bedenken, de
Natuur in de Alpen gaan zien.
Ik zou geen voetstap willen verzetten, om nogmaal te aanschouwen, wat het
Pijreneesch gebergte eenmaal aan mijne oogen boodt; en ik geloof vastlijk, dat de
gedeelten, door mij niet bezogt, gelijk zijn aan die ik ken: maar met verrukkend
genoegen zou ik eene derde reis door de Alpen doen, verzekerd dat ik nieuwe
schoonheden zou zien en nieuwe gewaarwordingen ondervinden.

Waarneemingen, gedaan 1 october 1806, op de instorting van den
Ruffi-berg, in het kanton Schweitz. Door Theod. de Saussure.
(Vervolg en slot van bl. 119.)
Thans zal ik van de ruimte spreeken, tusschen deeze randen begreepen, of van de
instorting zelve.
Ik heb gezegd, dat de top des bergs eene rechte horisontaale lijn is, ter
vereeniginge dienende voor twee vlakken groene aarde, in de gedaante van een
dak hellende en op elkander leunende. Ongeveer eene toise beneden dien top, en
in eene horisontaale lengte van tweehonderdzestig schreden, begint de grond
ongevoelig, op eene helling van 25 graaden, zich te verdeelen, in eene aarde van
zagte en met groente bedekte klei spleeten te vertoonen, die den loop der instortinge
dikmaals overdwars snijden; breeder zijn zij en nader aan elkander, naar gelange
zij van den top des bergs zich verwijderen.
Hier en daar vindt men, zonder bepaalde orde, tusschen deeze spleeten, in de
plantaarde en de klei, op zichzelve liggende brokken van stammen en takken van
boomen, in koolaarde veranderd. Deeze brokken hebben dikmaals eene cylindrische
gedaante, en draagen alleen aan hunne buitenste oppervlakte het kenmerk van
groeijinge, en van de houtvezels. Een van deeze brokken heb ik gezien, welke
veertien duimen lang en negen dik was; hun inhoud is doorgaans veel minder. Zij
zijn in 't geheel niet metaalagtig, even weinig als het overige des bergs. Hunne
aanweezigheid aldaar was reeds vóór de instorting bekend, en schijnt daartoe niets
te hebben bijgedraagen. In groote hoeveelheid worden zij alleen op den top van
den Ruffi-berg gevonden. Zoo als men mij gezegd heeft, ontmoet men slegts zeer
zelden eenige kleine brok-
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ken op den weg, welken de nederstorting heeft genomen; maar ik heb ze nergens
dan in de hoogte gezien.
De geheelheid der strooken grasgrond (gazon), bevat tusschen de spleeten,
waarvan ik gesproken heb, wijst aan, dat nabij den top des bergs geene uitwijking
heeft plaats gehad, maar slegts eene verzakking, zich aankondigende door de
hoogte der afbrokkelingen van den biksteen (grès), aan wier voet zij gevonden
worden. Derzelver getal neemt toe naar maate men afdaalt, en welhaast worden
zij menigvuldiger, en neemen dermaate toe in uitgebreidheid, dat zij welhaast niets
anders vertoonen dan brokken kleiaarde, in allerlei rigtingen omverre gesmeeten;
't is hier, en ongeveer dertig toises beneden den top, dat men een bosch van
dennenboomen ontmoet, 't welk eensklaps van standplaats is veranderd, nevens
de bedding aarde, in welke het stondt. Zeer bedugt is men voor den verderen val
van dat bosch; doch, mijns bedunkens, is 'er, immers voor het tegenwoordige, geen
grond voor die vreeze, omdat de verzakking haar beslag heeft. De schudding, die
'er het gevolg van was, heeft aan den tegenwoordigen grond eene gezette vastheid
gegeeven. Het bosch zelf rust op een hellend vlak voor 't meest van 25 graaden;
en die helling is te gering, dan dat zij ingevolge dier schuinte alleen veel wegs kan
asleggen. Eenige boomen zullen, misschien, zich verwijderen, of ontworteld worden,
doch zij zullen met alle de overige overblijfzels der nederstortinge niet tot aan den
voet des bergs afsullen, dan wanneer de bedding van biksteen en poudingue, welke
dezelven tot grondslag dient, zal vernield en door de werking van het water zal week
geworden zijn. Maar deeze ontbinding schijnt eene lange reeks van jaaren te
vorderen.
(*)
Volgens een aloud handschrift van den jaare 1352 zoude 'er een dorp gelegen
hebben, Rothen genaamd, in het gedeelte van den Ruffi-berg, alwaar de jongste
instorting heeft plaats gehad. De overlevering, door veele gedenkstukken bevestigd,
houdt in, dat dit dorp door eene dergelijke ramp als de laatste vernield is, en dat het
allengskens en vooral zedert honderd jaaren wierdt herbouwd op de puinhoopen
van het oude. In voorvallen, die zich zoo weinig laaten berekenen, kan men van het
voorleedene niet tot het toekomende besluiten; maar indien men in dit geval eenige
gissingen mogt waagen, zoude 'er, mijns bedunkens, om die weekmaaking te
bewerken, veel meer tijds dan eene eeuw vereischt worden.
Ik geloof dat het vallen der overblijfzelen der instortinge voor de tegenwoordige
tijden veel minder te vreezen is, dan dat van eenige gedeelten des bergs, die niet
verplaatst zijn.

(*)

Zie J.H. MEIJER, der Berg-fall bey Golda
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De geheele rechtstandige strook biksteen (grès), die den oostelijken rand der
nederstortinge uitmaakt, moet nedervallen; men ziet 'er beginzels van verdelginge,
die vrij verre gevorderd zijn, en volmaakt gelijk aan die, welke de jongste instorting
hebben doen ontstaan.
Eene maand is 'er zints deeze verwoesting verloopen; veel regen is 'er in dat
tijdverloop gevallen; dagelijks weergalmt de Ruffi-berg van de uitbarstingen der
rotzen, welke men door middel van buskruid laat springen, om wegen te baanen,
midden door de nederstorting, en in derzelver overblijfzels is geene aanmerkelijke
verplaatzing voorgevallen; eenige steenen, hier en daar tusschen blokken geweekte
klei hangende, hebben een vaster stand verkreegen; doch zij hebben zeer weinig
wegs afgelegd, en 'er is geene beweeging in het bosch geweest, 't welk men denkt
dat op het afzakken staat.
De nederstorting der deelen, evenwijdig aan en laager dan dit bosch, wordt
steenagtig of is zamengesteld uit groote blokken poudingue, doormengd,
voornaamelijk aan de randen, met zagte klei; aan haaren westelijken zelfkant eindigt
(*)
zij in eene asbrokkeling van poudingue , beneden de hoofdgroeve gelegen. Aldus
ontstaan 'er twee steenstroomen, die, naa evenwijdig, de een boven den anderen,
na het Zuidoosten te zijn nedergedaald, en de gehugten Spitzbuhl, Ober-Rothen
en Under-Rothen, in de schuinte des bergs gelegen, verwoest te hebben, zich aan
deszelfs voet vereenigen, de valei van Arth, hier eene halve mijl breed, doortrekken,
en, zich aldaar verbreedende, de drie vierde gedeelten van haare lengte in de
uitgestrektheid van eene mijl bedekken; aan de eene zijde stapelen zij zich op
elkander aan den voet van den berg Rigi, tegenover dezelve gelegen, en aan de
andere zijde vallen zij in het meir van Lowertz, welks westelijken oever zij hebben
doen terugwijken. De verstopping, welke zij aldaar hebben doen ontstaan, is
onderscheiden naar gelange der plaatzen, doch op deszelfs oppervlakte schijnt zij
zich niet verder dan vijftig toises uit te breiden.
Op den Ruffi-berg, langs den geheelen westelijken rand des vals, ziet men eenige
verspreide huizen, die als door een wonderwerk der vernielinge zijn ontkomen. Op
één na te Spitzbuhl, zijn de huizen, zedert de ramp, niet verlaaten, ondanks het
bevel der Regeeringe; de bewooners leeven 'er met het overschot hunner kudden
in de volkomenste gerustheid.

(*)

Deeze afbrokkeling is ontstaan door eene groote rots van poudingue, die op haare
oorspronkelijke plaats staat. Haare beddingen daaren af tot in het diepste der valeie van Arth,
onder een hoek van 25 graaden; tusschen haare vlakken zijn zij vaneen gescheiden, en door
breede, rechtstandige, zeer digt bijeen gelegene spleeten verdeeld. Alles schijnt op het
instorten te staan.
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De nederstorting, de drie vierde gedeelten der valeie van Arth bedekkende, ter
lengte van eene mijl, en ter breedte van eene halve mijl, en die uitgebreidheid van
alle blijken van groeijinge beroovende, heeft 'er haare puinhoopen niet op eene
eenpaarige wijze verspreid. De grootste blokken poudingue hebben, in de rigting
van den loop der nederstortinge, eenen heuvel geformeerd, die de valei over haare
geheele breedte verspert. Deeze heuvel wordt vorkagtig van gedaante aan zijne
buitenzijde na den kant van Rigi, en men rekent dat zijn top tweehonderd voeten
boven het aloude waterpas der valeie uitsteekt. De rotzen, uit welke deeze hoogte
is zamengesteld, verminderen in getal en grootte, naar gelange zij van de linie van
aandrang verwijderen. De benedenste deelen der nederstortinge, vooral aan den
oostkant, bestaan bijkans eeniglijk uit klei en mergel van onderscheidene kleuren,
geel, graauw en zwart; de zwarte kleur is algemeen in het op elkander gepakte
gedeelte van het meir van Lowertz en in de nabuurschap, omdat de, ter deezer
plaatze uit den aart turfagtige, grond doorploegd en opgetild is door de rotsblokken,
welke aldaar gezonken zijn.
De meeste beeken, die van den Rigi en den Ruffi-berg in de valei van Arth
nederdaalen, ontlastten zich, vóór de instorting, in het meir van Lowertz; doch zij
zijn door ingestorte brokken in haaren loop gestremd, en in de tusschenruimten
verdweenen; zij zijn boven over de ingestorte gronden teruggevloeid, en hebben
aldaar ginds en elders vijvers doen ontstaan. Men is bezig om aan dezelve opening
om af te loopen te geeven, vooral aan de zijde van het meir van Lowertz, 't welk,
aan het oosteinde, zijne wateren in het meir van Lucerne uitstort. Het meir van Zug
heeft 'er geene gemeenschap mede; het ontledigt zich aan de zijde van de stad
Zug, in eene strekking en helling, bijkans de tegengestelde van die van het meir
van Lowertz.
In 't eerst was men bedugt, dat deeze verdweenen beeken haare wateren na den
kant van Arth en Zug, of in eene tegengestelde rigting met haare aloude helling,
zouden voortstuwen, en deeze gewesten overstroomen; doch deeze vreeze is tot
nog toe ongegrond bevonden. Het meir van Zug is niet van waterpas veranderd.
De Seven, eene beek, welke de wateren van het meir van Lowertz ontvangt, bevat
meer noch minder water dan vóór de instorting, en de vijvers zijn niet merkbaar
gereezen, hoewel 'er veel regen is gevallen.
Arth, aan het westelijk uiteinde der valeie gelegen, heeft niets geleeden, en, naa
dit dorp te zijn doorgegaan, kan men, in de lengte en in de diepte der valeie, nog
twintig minuten voortgaan, eer men aan den verwoesten grond komt.
Het eerste verwoeste dorp tusschen Arth en Lowertz is
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Goldau, vervolgens het gehugt Hueloch, daarnaa het dorp Bussingen, die geheel
verzonken zijn, en ten laatste, aan het oostelijk uiteinde der valei, het dorp Lowertz,
't welk meer dan twee derde gedeelten zijner wooningen heeft verloren.
Goldau is meer dan honderd voeten diep gezonken, beneden den heuvel, welken
de val heeft doen ontstaan; en 'er zijn geene spooren voorhanden, dat ter deezer
plaatze ooit een dorp kan geweest zijn; de bewooners, door vervaarlijke rotzen
verplet, zijn 'er in een oogenblik aan hun einde gekomen. Maar Lowertz, 't welk niet
geheel vernield is, en slegts gedeeltelijk met weeke klei is bedekt geworden, aan
de grenzen der instortinge, vertoont een veel treuriger schouwspel. De plek gronds,
welke dit dorp besloeg, en zijne geheele nabuurschap, vertoonen het beeld eener
beroerde zee, of van een ijsveld, overal gekloofd en gespleeten. Doch deeze zee
is van slijk, en men ziet ginds en elders, in allerlei rigtingen, boven dezelve uitsteeken
de balken der verbrijzelde huizen, de stammen of de takken van ontwortelde boomen;
men ademt 'er eene doodlucht; men ziet 'er het overschot der bewooneren,
zommigen in eene treurige, anderen in eene verwilderde houding, bezig met het
doorzoeken of bewaaren van de overblijfzelen, welke aan deeze soort van schipbrenk
mogten ontkomen zijn. Hier is het te dugten, dat veele inwooners den dood zullen
gevonden hebben, naa lang onder de puinhoopen geademd te hebben; hier is het
insgelijks, dat men, vier-en-twintig uuren naa de instorting, eene vrouw en een kind
heeft opgegraaven, die thans volmaakt welvaarende zijn. Van slegts vijf of zes
persoonen heb ik hooren spreeken, die, naa door de instorting te zijn overvallen
geworden, derzelver vernielinge zijn ontkomen; doch men telt 'er ongeveer
tweehonderd, die, door hunne afweezigheid, of omdat zij wijd en zijd verspreid
waren, den dood zijn ontgaau. Ik heb deeze laatste bijzonderheid van den Heere
ZAY, Thesaurier van Arth, die met den voorleedenen en tegenwoordigen staat van
het gewest naauwkeunig bekend is.
Twee dagen heb ik op deeze verwoeste plaatzen doorgebragt, en dezelve in
allerlei rigtingen doortrokken. Ik was voorbereid om de smeekingen der ongelukkigen
te hooren, die inderdaad wel geregtigd waren om zich bij eenen vreemdeling om
eenige verligting van hunne ellende te vervoegen. In deeze verwagting ben ik
bedrogen. Niemant hunner heeft mij om eene aalmoes gevraagd, en alleen wanneer
zij 'er na gevraagd wierden, deeden zij een verhaal van hunne rampen.
Bij de valei van Arth heeft de instorting haare verwoestingen niet bepaald; zich
in het meir van Lowertz werpen-
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de, heeft zij eene ontzaglijke golf doen ontstaan, welke vijf tig voeten hoog is
gereezen, en den oever overstroomd heeft; van haare hoogte heeft zij spooren op
(*)
de boomen gelaaten, welke de piramidaale rots van het eiland Schwanau
overschaduwen. De heremitagie en het huis, welke men 'er ontmoet, zijn geheel
onder het water bedolven geweest, en onbewoonbaar geworden. Nogtans heeft die
golf het hoogste gedeelte des eilands niet bereikt, ook niet den toren van het oude
kasteel van Schwanau, wiens metzelwerk even als voorheen nog aanweezig is, te
midden der boomen, die het omringen; de boomen van het klein, veel laager eiland,
't welk naast het voorgaande ligt, zijn allen ontworteld of omverre geworpen.
Intusschen kunnen deeze twee bevallige plekken gronds binnen weinig tijds haare
voorgaande gedaante bekomen.
De golf was in den beginne bij Lowertz met het timmerhout der huizen van dat
dorp belaaden; eene mijl verder, aan het ander uiteinde van het meir, heeft zij zich
daarvan ontlast tegen de huizen van Seven, alwaar zij ter hoogte van twaalf voeten
is gereezen. Twee van dezelve zijn ingestort; alle de overigen vertoonen de spooren
van haaren voortgang. Geen vierendeel uurs heeft zij aldaar vertoefd. De inwooners,
uitgezonderd een kranken grijsaart, in zijn bed vergeeten, hebben den tijd gehad
om te ontvlugten, door de wijk te neemen op hoogten of op de bovenste verdiepingen
hunner huizen.
Onze landgenoot DELOLME, vermaard door zijn Werk over de Constitutie van
Engeland, is te Seven overleeden, zes weeken vóór dit ongeluk, in een der huizen,
welke omverre zijn geworpen.
Dit dorp is de uiterste eindpaal der verwoestingen, door de instorting van den
Ruffi-berg veroorzaakt. Een hoofdzaakelijk tafereel zal ik hier van dezelve ophangen;
eene maand naa de ramp is het mij medegedeeld door den Heer SCHOULER,
Landamman van Schweitz, slegts bij manier van ten

(*)

Deeze rots bestaat uit een harden kalkaartigen steen, van bewerktuigde lichaamen niet
voorzien, graauw van buiten en blaauw van binnen. Zij heeft eene zoutagtige korrel (grain),
en schijnt van zeer vroege herkomst te zijn. Onder water heeft zij gemeenschap met een
nabuurig voorgebergte, 't welk een gedeelte des bergs uitmaakt; naast den berg Rigi gelegen.
De weligheid van den grond laat niet toe, de wijze der zamenvoeginge deezer twee bergen
te aanschouwen.
Niet meer kennelijk is de vereeniging van den Ruffi-berg met den Schweitzerhacken, die
insgelijks kalkaartig is, en aan de overzijde van het meir ligt; doch het komt mij waarschijnlijk
voor, dat de poudingue op den kalkaartigen steen rust; 't zij uit hoofde der aloude formeering
van den laatstgenoemden, of omdat men 'er geenerlei spoor van vindt, zoo min op de
poudingue van den Ruffi-berg, als op die van den Rigl.
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naasten bij; in 't vervolg zal die opgave nog naauwkeuriger kunnen worden, terwijl
zij reeds naauwkeuriger is, dan die voorheen gedaan zijn.
Omgekomene Menschen

484

- Koeijen en Paarden

170

- Geiten en Schaapen

103

Geheel verwoeste Weilanden

87

Beschadigde Weilanden

60

Geheel vernielde Huizen

97

Beschadigde en onbewoonbaare Huizen 8
Geheel vernielde Schuuren of Stallen

166

Beschadigde Schuuren of Stallen

19

De geheele schade wordt berekend op ten minste 1,173,479 Zwitzersche guldens,
zijnde iets minder dan anderhalve millioen Hollandsch.
De nabuurige Kantons hebben hunne goedwilligheid bij deeze gelegenheid
betoond, door het aanbieden en leveren van zoo veel manschap, als de behoeften
des lands zullen vorderen, om het water af te leiden, en midden door de nederstorting
wegen te baanen. Tweehonderdvijftig arbeiders zijn 'er vlijtig aan het werk. Deeze
bijstand is niet toereikende; andere opofferingen zijn 'er noodig voor de ongelukkigen,
die het algeheel verlies hunner gezinnen en goederen overleefd hebben. Doch dit
volk, zoo bekend, zoo zeer met roem bekend in alle tijden, door zijne nijverheid,
door de zuiverheid zijner zeden en de verhevenheid van zijn karakter, ontbreekt het
aan aanbeveelingen niet, om niet slegts in Zwitzerland, maar ook in de aangrenzende
landen, den dringenden onderstand te bekomen, welken het noodig heeft.

Een stal in Daufiné.
(Vervolg en slot van bl. 126.)
Met ongeduld wagtte ik dat de goede vrouw uitscheidde met babbelen, omdat ik
meende te kunnen raaden, dat JEANNETTE's schoonen mond eene vraag zou
ontrollen; zij durfde haare moeder niet in de rede vallen, doch het verlangen om te
spreeken was uit haare oogen te leezen, zoo als uit de mijne het verlangen om haar
te hooren. Toen zij, eindelijk, op haare beurt mij eene vraag konde doen: ‘Mijnheer,’
zeide zij, ‘de jonge meisjes in uw land trouwen ook, niet waar?’ - ‘Ja, voorzeker;
doch zom-
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tijds tegen haaren zin.’ - ‘En waarom dat?’ - ‘Omdat in mijn land, zoo dra de mannen
getrouwd zijn, zij de meesters van het huis worden; 't geen dikmaals hunne vrouwen
noodzaakt, in geschillen over het huishouden kamp te geeven.’
JEANNETTE zweeg. Misschien hadt zij tot nog toe geen denkbeeld van de
mogelijkheid om ten eenigen dage met eenen echtgenoot te kijven. De moeder
zeide tot CLAUDE, met een vergenoegden en veelbeduidenden opslag van het oog:
‘Dat is wel zeer slegt van die mannen gedaan; wat zegt gij 'er van, CLAUDE?’ De
echtgenoot, in plaats van te antwoorden, schudde zijn hoofd. Ik weet niet, of het de
listige vraag der vrouwe ware, welke dit dubbelzinnig gebaar des mans voortbragt.
JEANNETTE rees op, en de toebereidzels tot het middagmaal braken ons gesprek
af: de vader dekte de tafel en schikte de banken. De keuken hadt gemeenschap
met den stal door middel van eene kleine deur; de moeder ging van daar een houten
nap haalen, vol kastanjes, onder de asch gebraaden, en een ketel met kookende
melk. JEANNETTE haastte zich om in vier kleine soepeborden sneden brood te snijden,
doch zij zelve sneedt het wittebrood niet op; zij gaf het aan haaren vader over, die,
naa 'er met zijn mes drie kruizen over gemaakt te hebben, 'er een stuk afsneedt,
en daarnaa alles aan zijne dochter terug gaf.
Toen alles gereed was, gaf ik geld aan JEANNETTE, en verzogt haar, wijn te haalen;
doch de vader wilde niet gedoogen dat ik die onkosten doen zou, dan naadat ik
hem verklaard had, dat ik zonder een weinig wijns een slegt middagmaal deed. Wij
kreegen niets anders dan melksoepe, kastanjes en salade; maar men liet een zoo
sterk verlangen blijken om mij wel te onthaalen. ..... Deeze maaltijd kwam mij lekker
voor.
Het sneeuwde groote vlokken; tederhartig beklaagde JEANNETTE de reizigers, die
zich in zulk slegt weêr op weg bevonden; de vader en de moeder verzogten mij, 'er
mij niet aan bloot te stellen, en den nacht in hunne geringe wooning door te brengen.
Ik liet mij daartoe ligtelijk overhaalen.
't Geen in deeze nederige schuilplaats mij 't meest verwonderde, was de groote
zindelijkheid, die aldaar heerschte. Destal was overwelfd en de grond met hardsteen
gevloerd, en JEANNETTE was onvermoeid bezig om te zorgen dat hij niet besmet
wierdt door het geringste spoor der veelvuldige bezoeken van hoenders, geiten,
enz. Aan het gewelf was een haak vastgemaakt, die een keten vasthieldt, waaraan
eene lamp met drie pitten hing; JEANNETTE's kreb stondt aan de linker zijde, diep in
den hoek, tegenover de geiten; dezelve
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geleek veel naar een koffer. Het bed van haare goede ouderen was nagenoeg van
het zelfde fatsoen, en was aan de zelfde zijde, aan den ingang. De stal, aldus in
twee gelijke deelen verdeeld, was toereikende tot de zedige behoeften der weezens,
zommigen met de rede, anderen met het instinkt begaafd, die denzelven bewoonden.
Mijne eerste beweegreden tot het doen van dit onderzoek was mijn sterk verlangen
om te weeten, waar men mij zou plaatzen; ik zag zelfs geen hoekje, 't welk voor mij
gevoegelijk was, uitgezonderd eene ruimte van eenige voeten, digt bij den koffer
van de schoone JEANNETTE. ‘Maar zoo digt bij!’ zeide ik in mijzelven. - ‘Wel nu, het
zij zoo! Moet men niet in alle gevallen op een slaapeloozen nacht bedagt zijn? - Dat
wij ons onderwerpen.’
Naa het middagmaal vertoonde mijn hospes mij, met eene soort van trotsheid,
een kleinen tuin, op eene rots gelegen, zoo zorgvuldig bewerkt als zodanig eene
ligging kon gedoogen, en die in alles het werk was van den arbeidzaamen CLAUDE.
Deeze werkzaame man hadt de moeite genomen, om alle de noodige aarde, tot
het aanleggen van dien tuin, van eene mijl afstands van daar te haalen, en op eene
kar herwaarts te brengen. Hij wees mij kool, pompoenen, eene soort van boonen
en eenige aardappelen, dierbaare vrugten eenes aanhoudenden arbeids. Vooral
stelde hij hoogen prijs op drie groote nooteboomen en een twaalftal fraaie
kastanjeboomen, de luxe van zijnen eigendom, welke dien in zijne oogen verfraaiden,
hem een weinig lommers bezorgden, en eenen dubbelen oogst, in deeze landen
zeer hoog geschat. Het zijn bijkans de eenige voortbrengzels diens ondankbaaren
gronds. De nooten verschaffen aan de opgezetenen eene olie, welke veel gebruikt
wordt over de salade en tot de plaatkoeken, van welke zij zeer veel houden; de
kastanjes zijn hunne voornaamste spijze.
Mangel aan brandstoffe noodzaakt hen, den winter in hunne stallen door te
brengen, in gezelschap van de goedaartige dieren, wier warmte hen alsdan tegen
de guurheid van het koude saisoen beveiligt; alleen ter toëbereidinge van eenige
weinige geregten, die hun aanweezen schraagen, bedienen zij zich van eenige
wortels van doode boomen.
In de keuken zag ik een enkelen tak van een nooteboom, vijf of zes duimen over
't kruis dik, die alleen aan het eene einde brandde, en op welken evenwel de
bekwaame dorpeling middel hadt gevonden, drie ketels te kunnen plaatzen, welke
alle drie vrij wel kookten.
Ligt kan men zich verbeelden, dat men geene heeren in deeze gehugten vindt,
alwaar de mensch zoo veel werks heeft om van de natuur het volstrekt noodige te
verkrijgen; doch de natuur stelt hen eenigermaate schadeloos voor de, van dit
bijkans wilde
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leeven onafscheidbaare, beroovingen, door hun, nevens reine zeden, die
oorspronkelijke opregtheid te laaten behouden, het gelukkig erfgoed der kindsheid
of der onschuld, die hen gewoonlijk tot aan het graf bijblijft. - Het geld, welk zij op
Mont-Genèvre verdienen, met het overvoeren van de pakkaadje der reizigers, dient
hun om 'er te Briançon koorn voor te koopen; doch de zwaarigheid, om hout te
bekomen, is zoo groot, dat zij naauwelijks drie of viermaal in 't jaar gekookte spijze
eeten. Een van hunne brooden weegt zomtijds vijftig pond; dit zwart en grof brood
wordt spoedig zoo hard als tweebak; het wordt inzonderheid tot melksoepe gebruikt.
Het vee wordt met pompoenen, aardappelen en zemelen gevoed; zomtijds mengt
men 'er een weinig haver of garst onder; doch dit zijn buitengewoone onkosten,
waartoe men zeldzaam overgaat.
Bij onze terugkomst van de wandeling, hoorde ik een Doedelzak, wiens klaagende
klanken een aloud liedtje beslooten en misvormden, beginnende ré dé marmotte,
't welk, denk ik, door een Savooisch' Dichter voor den Koning van Sardinie zal
gemaakt zijn. De muzijk kwam uit den stal; ik kreeg den inval, dat de
Doedelzakspeeler veelligt den minnaar van JEANNETTE aan mijne oogen zou
vertoonen; en deeze gedagte was voor mij onverdraagelijk. Meer dan éénen reiziger,
ongetwijfeld, zoude het bekoord hebben, de ongekunstelde liefde gade te slaan, de
liefde van de onschuldigste der herdernnen voor eenen Berg-Adonis; maar ik weet
niet, waarom ik in 't geheel niet nieuwsgierig was, kennis te maaken met een zoo
benijdenswaardigen sterveling! Eindelijk ging CLAUDE's deur open, en mijne
bekommerde oogen vestigden zich op een' der bekoorlijkste Doedelzakspeelers ...
JEANNETTE, ja JEANNETTE, zij zelve was het; haar ronde arm drukte zoo sterk de
(*)
welluidende blaas , dat ik zelf wel gaarne die gelukkige Doedelzak zoude hebben
willen weezen.
Ik wil hier mijne leezers doen opmerken, dat in deezen vreedzaamen hoek der
aarde de dieren waarschijnlijk met een muzikaal zintuig zijn begaafd: want door den
geheelen stal heerschte eene diepe stilte.
Van deeze aanmerking zal ik overgaan tot de vergelijkingen, die ik gedwongen
wierd te maaken tusschen JEANNETTE en haar lomp speeltuig. Men verbeelde zich
deeze schoone JEANNETTE, met den vollen blos eens vijftienjaarigen ouderdoms
getooid, die nog verhoogd wierdt door de poogingen, die zij deedt, om eene soort
van nadruk aan deeze

(*)

Zodanige Doedelzakken hebben een zak, of eene soort van blaas, waarin de wind bewaard
wordt, en welken de speeler drukt, door dien onder zijnen arm te houden.
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misselijke muzijk te geeven, en zoo veel te fraaier, omdat zij voor haare bekoorlijke
tronie het hoofd van den Doedelzak hieldt, verbeeldende een Sater, wiens grijnzende
lippen en groote stijve en witagtige oogen met de Muzikante een zonderling kontrast
uitmaakten; en men oordeele, of het mij mogelijk ware, niet uit te schateren van
lachen. Zoo ras JEANNETTE mij zag, wilde zij uitscheiden; maar men kent de
Doedelzakken; zij zwijgen niet, dan naadat zij van lucht geheel ontledigd zijn; deeze
Doedelzak was reeds bij JEANNETTE bed neergelegd, toen men hem zijne laatste
geluiden nog hoorde zuchten. Ik wilde aan de jonge Muzikante mijn kompliment
maaken; doch ik wierd zeer slegt beantwoord. ‘Mijnheer,’ zeide zij, rood wordende,
met eene verstoorde houding, ‘gij moogt lachen zoo veel als gij wilt; ik ben slegts,
dat weet ik, eene leerling; maar gij moest ook weeten, dat ik niet zoo veel tijd heb
om mij in de muzijk te oeffenen als de rijke en schoone dames in de groote steden,
en dat het niet te verwonderen is, dat zij veel beter dan ik op den Doedelzak speelen.’
Ik verzekerde haar, dat ik in al mijn leeven nooit eene op den Doedelzak had zien
of hooren speelen; dat het mij onmogelijk was geweest, mij ernstig te houden, op
het zien van het zoo klugtig kontrast van het verschrikkelijk hoofd des Saters met
haare bekoorlijke gestalte; doch dat haar muzikaal talent daarom niet te minder
aangenaam was, enz. Eindelijk, hoewel niet zonder moeite, gelukte het mij, haar
neder te zetten, en de voorgaande gemeenzaamheid keerde weder.
Intusschen hadden wij geävondmaald; CLAUDE THIERCY boodt aan, mij 's
anderendaags tot leidsman na de stad te dienen: daarnaa begon hij te geenwen.
JEANNETTE plaatste haar vlas en spinnewiel in een hoek, ging na haare kreb, maakte
eene verzilverde speld los, die haare twee lange bruine lokken vasthieldt, waarvan
de ringen tot op den grond nedervielen; vervolgens bondt zij ze op onder een kleinen
ligtblaauwen zakdoek, zoodat zij als met een tulband gekapt was, en kwam toen
wederom bij ons. De moeder naderde langzaam haar bed, als ware het om 'er
welhaast op te gaan liggen. CLAUDE keek mij aan; JEANNETTE, bij de tafel staande,
scheen ergens op te wagten. Ik voelde eenige verlegenheid: want ik zag tot mijne
slaapstede geene de minste toebereidzels maaken. ‘Zoudt gij verkiezen ter ruste
te gaan, Mijnheer?’ vraagde mij eindelijk mijn hospes. ‘Zeer gaarne,’ was mijn
antwoord; ‘maar waar is dan mijn bed?’ - ‘Wel waar? daar!’ riep JEANNETTE, zich na
den kant van de kribbe wendende. Haar uitroep deedt mij denken, dat dit van zelf
sprak; en ik vreesde, mij belachelijk te zullen maaken, door den schijn te vertoonen
van bang te zijn voor mijne twee nabuurinnen, de koeijen: intusschen hadden zij
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zich met zulk eene bedaarde houding nedergelegd, dat ik mij vleide, dat zij zich
dien nacht niet beweegen zouden.
Door die hoop half gerust gesteld, ging ik na de kribbe; ik zag dat JEANNETTE mijne
ligging aldaar reeds hadt gereed gemaakt; een groote, verscheiden maalen
omgevouwen mantel lag gereed om mij te ontvangen. In mijne volle kleeding vlijde
ik mij op deeze naauwe en harde rustplaats neder, meer dan ooit op eenen volstrekt
slaapeloozen nacht staat maakende. Op een verpligtenden toon zeide JEANNETTE
tot mij: ‘Maar gij zijt misschien gewoon, met het hoofd hoog te slaapen?’ en, zonder
mijn antwoord af te wagten, ging zij eenige oude lappen verzamelen. ‘Leg uw
zondagskleed en mijn witten onderrok onder Mijnheers hoofd,’ zeide de moeder.
Met een onbeschrijflijken ijver bragt JEANNETTE dat alles in orde. Naauwelijks hadt
zij zich omgekeerd, of ik sprong op van dit nieuwmodisch bed. Eene koe was
opgereezen en keek mij vlak in het aangezigt: nogmaals was JEANNETTE
genoodzaakt, ter mijner hulpe te komen, om te beletten, dat alle de stalbewooners
het niet in 't hoofd kreegen eveneens te ontwaaken.
Eindelijk wierdt de orde hersteld; de ouden wenschten mij vriendelijk een goeden
nacht; en JEANNETTE begaf zich in haare nis, dat wil zeggen, in eene vierkante
holligheid tegenover haar beddeken. De lamp neemende, hadt zij twee pitten
zorgvuldig uitgeblaazen, terwijl de derde naauwelijks een schemeragtig licht
verspreidde. ‘Gelooft zij dan,’ dagt ik toen, ‘gelooft zij in haare bekoorlijke
eenvoudigheid, dat ik niet zoo lang na haar zal kijken, als het mij mogelijk zijn zal,
haar te onderscheiden?’ .... Mijn hoofd, in het zondagskleed omwonden, maakte
zich daarvan eenigzins los; ik ging over zijde liggen na den kant der lamp. JEANNETTE
keerde mij den rug toe; zij maakte een speld los, die aan den slabdoek van haar
voorschoot eenen halsdoek verbondt, kruiswijze over de bekoorlijkste leest geslagen
.... Mijn hoofd ligtte zich nogmaals een weinig op, en ongevoelig zat ik overeinde,
in het oogenblik als JEANNETTE haaren halsdoek met de eene hand greep, en met
de andere de lamp uitdeedt. ‘Juffer JEANNETTE!’ zeide ik zagtjes. ‘Wat belieft u,
Mijnheer?’ - ‘De koe loopt gestadig rondom mij heen, en likt mij de hand.’ - ‘Ach!
ach! dat is de bonte; zij is altijd zoo vriendelijk,’ zeide JEANNETTE; - ‘maar wees niet
bang,’ voegde 'er de moeder nevens, ‘zij zal u geen kwaad doen.’
Ik viel zeer laat in slaap; 's anderendaags kwam CLAUDE mij ten zes uure wekken;
JEANNETTE hadt reeds op de tafel eene melksoep en kastanjes gebragt. Naadat wij
ontbeeten hadden, berolde deeze goede kleine JEANNETTE in een lap wel
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helder linnen drie harde eijeren en eene snede broods. - ‘Houd daar, Mijnheer,’
zeide zij glimlachende tot mij; ‘ik ben het, welke dien inval had.’ - ‘Neem het aan,’
herhaalde de moeder; ‘de stad is verre van hier; gij zult onderweg honger krijgen;
gij zult 'er wel mede in uw schik zijn, dat gij dit hebt.’ Ik bood hun geld aan; CLAUDE
en zijne vrouw weezen het van de hand, en over JEANNETTE's liefkoozende houding
zoude zich somberheid verspreid hebben, indien ik, in plaats van ook tot haar van
geld te spreeken, niet liever verkozen had, een teder afscheid van haar te neemen.
Alle drie zeiden mij met warmte, dat het hun van harte leed deedt, mij niet beter te
hebben kunnen ontvangen. Dit was geen bloot kompliment; hun goedige opslag
der oogen, hunne bewogene slemmen, droegen getuigenis van hunne opregtheid.
CLAUDE nam zijn nooteboomen stok in de hand; ik nam afscheid van de vrouwen,
met eene beklemdheid van hart, die ik niet kan beschrijven. Deeze kennis van
vierëntwintig uuren heeft mij een herdenken agtergelaaten, 't welk mij behaagt en
nog vertedert; maar kan men 'er zich een denkbeeld van maaken, zonder deeze
goede menschen, zonder JEANNETTE gezien te hebben?
Wij waren een snaphaanschoot buiten het gehugt, toen wij eensklaps eene stemme
hoorden roepen: ‘Vader! vader!’ 't Was JEANNETTE, die uit haaren adem na ons kwam
toeloopen; toen zij zag dat wij haar gehoord hadden, stak zij haare kleine hand in
de lucht, en ik bemerkte dat zij 'er iet wits in hieldt; eindelijk kwam zij bij ons, geheel
buiten adem, en nog hooger gekleurd dan eene roos. Bekoord dat ik haar nogmaals
een oogenblik zag, vergat ik haar te vraagen, wat haar zoo snel hadt doen loopen,
toen zij tot mij zeide: ‘Vergeef het mij, Mijnheer! ach, bid ik u, vergeef mij deeze
lompheid: wel had ik om de harde eijeren gedagt, maar vergeeten, u zout te geeven.’

Berigt wegens twee luchtsteenen, onlangs in het departement Du
Gard gevallen.
In de zitting van het Nationaal Institut van 14 April jongstleeden wierdt een
Proces-verbaal geleezen, door ooggetuigen opgesteld, en door den Sekretaris der
Akademie van Nismes gezonden, een berigt behelzende van het vallen van twee
nieuwe Luchtsteenen, en de voornaamste omstandigheden daarvan voordraagende.
Zie hier den hoofdinhoud.
Op 15 Maart laatstleeden, 's avonds omtrent half zes uure, bij tamelijk helder
weêr, en eene Barometer-hoogte, die
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niets ongemeens voorspelde, hoorde men, in de nabuurschap van twee dorpen,
Saint-Etienne en Valence, het eerste twee, het ander drie mijlen van Alais gelegen,
in het Departement du Gard, twee agtervolgende donderslagen, gelijkende naar
kanonschooten op eenen afstand; zij wierden gevolgd van een geratel, 't welk de
oorgetuigen van het verschijnzel vergeleeken bij het gedruis, welk in een put wordt
gehoord, wanneer de keten over de metaalen katrol afloopt. Dit ratelen, zeide men,
duurde ongeveer twaalf minuten, en deedt het oog wenden na de plaats, van waar
het scheen te ontstaan. Men hoorde aldaar een geweldig sissen, en men vernam
te gelijk een zwartagtig lichaam, met groote snelheid schuins nederdaalende van
het Noord na het Zuid. Op den grond vallende, maakte het een gat van vier of vijf
duimen diep, op welks benedenste gedeelte het tegen den rotsgrond stuitte, en in
een aantal brokken in stukken sprong, de zwaarste van welke niet meer dan
anderhalve once woogen; één groot stuk was 'er onder, zwaar een en een vierde
pond. Zeer heet waren deeze brokken, en van buiten zwartagtig van kleur. Alle
deeze brokken te zamen genomen heeft men op ongeveer acht ponden gewigts
geschat. Deeze omstandigheden, te Saint-Etienne waargenomen, zijn door de
onderteekening van eenige bekende lieden bekragtigd.
Nagenoeg de zelfde waren de voorafgaande omstandigheden te Valence; men
zag 'er ook een zwart lichaam, schijnbaar voortkomende uit eene wolk, uit welke
het gedruis scheen te ontstaan; ook viel het schuins van het Noord na het Zuid,
vijfëntwintig schreden van de plaats, alwaar de lieden, die het voorval verhaalen,
toevallig zich bevonden. Tot op de helft drong dit lichaam in den grond; men schoot
toe, en vondt een zeer heeten steen, zwartagtig van kleur, en niet zeer hard. Men
brak 'er eenige stukken af, die men in water wierp, alwaar zij hunne vastheid verloren,
een weinig gaz afgeevende. Geen lichtend luchtverschijnzel verzelde deeze
Luchtsteenen. Bekende lieden hebben eenpaarig het vallen van deezen tweeden
steen getuigd, die uit het zelfde brandpunt als de voorgaande, en misschien als
veele andere, schijnt te zijn voortgekomen. Want dit verschijnzel stemt in zoo veele
bijzonderheden overeen met een ander van de zelfde soort, voor drie jaaren te
Laigle waargenomen, dat 'er grond is om te vermoeden, dat de overeenstemming
tusschen dezelve zich wel zou kunnen uitstrekken tot de menigte luchtsteenen, die,
gelijk bekend is, te Laigle zeer aanzienlijk was. De tijd zal hierover nader licht
verspreiden, gelijk ook over de scheikundige ontbinding deezer steenen, waarvan
in het Proces - verbaal niets vermeld wordt.
In de zelfde zitting van het Institut heeft men de bijzonderheden geleezen van
den arbeid van den Heere LANGLER, die
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zich met de ontbinding van luchtsteenen heeft onledig gehouden; vier heeft hij onder
handen gehad, op onderscheidene plaatzen en op verschillende tijden gevallen, en
behalven de zelfstandigheden, die men 'er reeds hadt bespeurd, heeft hij twee
metaalen, of halve metaalen, gevonden, waarvan het aanweezen in deeze
zonderlinge zamengroeijingen niet was aangekondigd; het waren de manganèse
en chrôme. Deeze laatste metaalagtige zelfstandigheid heeft hij ontdekt door middel
van alkali, die geene andere dan die in het zamengestelde oplost; dezelve ontbindt
de chromate van potasch, onder de gedaante van geel loog; vervolgens bekomt hij
een chrôme van kwikzilver, door middel van het laatste metaal nederploffende.
Deeze slotsomme dient tot narigt voor de Scheikundigen, om niet te spoedig uit
te scheiden met ontbindingen, die zij gelooven te zijn geëindigd. De aanweezigheid
van dit zeldzaam metaal, in vier proeven op Luchtsteenen van onderscheidene
tijden en plaatzen, zoude ook kunnen doen vermoeden, dat, ondanks des verschils
van omstandigheden, welke met deeze steenagtige verhevelingen gepaard gingen,
dezelve eenen gemeenen oorsprong hebben, en in eene zelfde werkplaats ontstaan.

De baron de Besenval en diens knegt Blanchard.
(Uit de Memoires de M. le Baron DE BESENVAL.)
De Baron DE BESENVAL hadt een ouden Kamerdienaar, die reeds vóór 's Barons
geboorte bij diens Vader gediend hadt, en zints dien tijd altoos in de Familie
gebleeven was. Deez Man, BLANCHARD geheeten, ging gebukt onder den last der
jaaren, en leefde bij zijnen Heer eer op den voet van een ouden Vriend, dan in de
hoedanigheid van Knegt. Hij hadt niets anders te doen dan kleine dingen te
beschikken, 't geen diende om hem te vermaaken en genoeglijke bezigheid te
verschaffen.
Een Kaapsche Jasmijn werd, op zekeren dag, aan den Baron DE BESENVAL gebragt,
welke hij aan de Koningin ten geschenke wilde geeven; dan, moetende uitgaan,
vertrouwde hij die plant aan BLANCHARD, om dezelve het noodige water te geeven.
De goede man deedt zulks; doch, bij dit oppassen, bejegende hem een deerlijk
ongeluk. De pot ontviel hem, brak in stukken, de bloem en de geheele plant waren
gekneusd en geheel bedorven. - Op den tijd deezes ongeluks tradt BESENVAL binnen;
hij loopt na de Jasmijn-plant:
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op het zien des gebourden ongeluks wordt zijn hoogst driftig en ras in toorn
opstuivend gestel de woede zelve. De oude Knegt tragt die vlaag te ontwijken; maar
zijn Heer houdt hem vast, en overlaadt hem met bits verwijt.
De woede des Barons bedaarde allengskens. Hij zondt verscheide keeren na de
kamer van BLANCHARD, om te verneemen hoe deeze het hadt. Eindeiijk kreeg hij tot
bescheid, dat deeze na bed gegaan was: dit onthutste hem, en baarde hem eenen
gansch onrustigen nagt. In den morgen schellende, tradt BLANCHARD binnen, en
sprak: ‘Mijn Heer! ik kom u eene gunst vraagen, en deeze is, dat ik tot mijne
Naastbestaanden moge wederkeeren.’ - Hoe! voerde de Baron hem driftig te
gemoete, gij verlangt van mij te gaan, mij te verlaaten? Gij zult blijven, BLANCHARD;
wij moeten te zamen leeven en sterven! - ‘Neen, mijn Heer! ik bespeur dat ik haatlijk
in uwe oogen geworden ben; ik word te oud, en mijne zwakheden dienen alleen om
de geweldigheid uwer driften te ontsteeken. Gij hebt mij met gunsten en weldaaden
ruim en rijklijk begiftigd. Ik wil dikwijls u komen zien; maar, wanneer ik niet langer
bij u inwoone en mij niets meer wordt toevertrouwd, zullen wij beiden bewaard blijven
voor dusdanige tooneelen, als ons hoogst ontrusten en kwellen.’ - Wel, voerde de
Baron hem te gemoete, met traanen in de oogen, is het dan bij u eene vastbepaalde
zaak? moeten wij scheiden? Gij hebt reeds mijnen Vader gediend, uwe Vrouw was
mijne Minne, en gij zijt ouder in de Familie dan ik, - ik ben het, die moet heenen
gaan. Ik zal wederkeeren, zo ras gij mijne zwakheden kunt verdraagen.
Dit zeggende, nam hij zijn stok in de hand, zette zijn hoed op, om ter kamer uit
te gaan. De goede BLANCHARD, getroffen door deezen gansch onverwagten stap,
wierp zich voor 's Barons voeten voor de deur neder. Zijn Heer beurde hem op,
drukte hem in zijne armen; zij stortten beiden traanen, en zwoeren, nooit te zullen
scheiden.

Bij een onweder.
Staak, wand'laar! staak uw' tocht; de hitte drukt u neêr;
Ontvlied in 't lomm'rijk bosch den gloed der zonnestralen.
De lucht is brandend heet; naauw kunt gij ademhalen;
'Er lispt geen koeltjen meêr.
De grond splijt voor uw' voet; de rozeknop verdort;
't Viooltjen biedt geen' geur; de lieve zangers zwijgen;
De boer verlaat zijn' ploeg; de vuur'ge rossen hijgen,
Hun krachten zijn verkort.
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Het zwoele zuiden zwelt en 't onweêr wordt gevormd:
't Blijft een' geruimen tijd in zwarte wolken broeijen. De kalmte heerscht niet meêr; de holle winden loeijen;
Het dondert en het stormt.
Het onweêr nadert ons, en 't flikk'rend bliksemvuur
Schiet sling'rend uit de lucht; de donderslagen grommen;
De schrik is wijd en zijd ten hoogsten top geklommen:
't Beeft alles in dit uur.
Wat vreest ge, ô sterveling! Is 't niet dezelfde God,
Die u de stormen zendt en ook den vruchtb'ren regen?
Brengt 't rat'lend onweêr zelf u niet den mildsten zegen?
Beschikt Hij niet uw lot?
De lucht met damp belaên, niet meêr voor ons geschikt,
Werpt all' die dampen uit, door bliksemvuur en water:
En, als het onweêr zwijgt, voelt gij, na 't fel geklater,
Geheel natuur verkwikt.
't Is waar, de bliksem treft somtijds de lage hut,
Of werpt de hooge spits van 't trotsch paleis ter neder,
Zengt 't nedrig riet aan 't meer, en klooft den trotschen ceder:
Niets is voor hem beschut.
't Is zegen voor natuur: lijdt hier en daar een deel,
't Heelal is in Gods hand; Hij zal het niet vergeten:
Schoon Lissabon haar' grond verbrand ziet en gespleten,
't Is weldaad voor 't geheel.
Daar drijft het onweêr heen: een lieflijk koeltjen speelt
Door 't nu welriekend dal en versch ontloken dreven;
Een Eden is natuur, een nieuw genot dit leven,
Waarin elk schepsel deelt.
Zoo zorgt Gods Vaderhand ook als de donder loeit.
Zwijg, nietige aardworm! zwijg, en staak 't misdadig klagen:
De ramp zelv' wordt de kiem, waaruit, in blijder dagen,
De bloem der vreugde groeit.
V.L. Jr.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Redenvoering, over de behoedzaamheid in het aangaan, en de
standvastigheid in het houden, der vriendschapsverbintenissen.
Verlaat uwen Vriend en den Vriend uws Vaders niet.
SALOMO

Spr. XXVII:10.

(Naar het Engelsch.)
Daar is geen gevalliger stof om over uit te weiden, geen stof, die dikmaaler de pen
der Wijsgeeren en Zedeleeraaren heeft bezig gehouden, dan de Vriendschap.
Dikwijls leezen wij van het groot vermogen der Vriendschap, om het hart der
menschenkinderen te verheffen en te streelen, om hunne geneugten te verhoogen
en hunne smerten te leenigen, en de leevensdagen, of zij helder dan of zij donker
zijn, zagtlijk en aangenaam te doen afloopen.
In hoe verre de daadlijke ondervinding des menschdoms zamenstemme met de
schilderijen van de Vriendschap, door Dichters en Wijsgeeren in hun boekvertrek
vervaardigd en vervolgens opgehangen, valt misschien zeer moeilijk te bepaalen.
'Er huisvesten ongetwijfeld gezellige, goedaartige en tedere aandoeningen in 't
menschlijk hart; daar is ongetwijfeld zodanig iets als Vriendschap; en misschien zijn
de zulken, die eene groote maate van natuurlijke gevoeligheid bezitten, aangekweekt
en versterkt door eene welgepaste en verstandige opvoeding, en die het geluk
genooten om verbintenissen aan te gaan met Persoonen, wier gevoelens
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en smaak met de hunne overeenstemden, zeer geschikt om te denken, dat de
vereeniging der harten, welke bestaat tusschen Boezemvrienden, geneugten schenkt,
weinig minder dan hetgeen de pen eens Dichters kan beschrijven, of zijne
verbeeldingskragt begrijpen. Mogelijk is, bij zodanige Persoonen, de Vriendschap
een zo dierbaare en heilige naam, dat, op het hooren noemen, ‘hunne harten in
hunnen boezem branden.’
Maar, wanneer Jongelingen met al te hoogvliegende denkbeelden van Vriendschap
ten woeligen tooneele des leevens optreeden, en al te hooge verwagtingen van het
Menschdom vormen, (denkbeelden en verwagtingen, die hunne eigene edelaartige
geschiktheid en de boeken, welke zij meest leezen, hun natuurlijk inboezemen)
gebeurt het menigwerf, dat zij, naa eenige weinige teleurstellingen, zich als
genoodzaakt vinden, om hunne begrippen, van het menschdom gevormd, niet weinig
te verlaagen, en beginnen te denken, dat zij zich, tot duslange, vermaakt hebben
met romaneske droomen, en dat zuivere, belanglooze en onveranderlijke
Vriendschap weinig meer is dan eene aangenaame verziering, door eene vrolijke
en jeugdige verbeelding ontworpen; ja, het is gelukkig, indien de smertlijke
teleurstelling, welke deeze ontdekking vergezelt, hun geen wederzin van de wereld
inboezemt, en hun zelfs ongeschikt maakt om de weezenlijke geneugten des
gezelligen leevens te genieten.
Het is, egter, niet alleen toe te schrijven aan de onvolmaaktheid onzer menschlijke
natuure, of aan de streelende denkbeelden, welke wij gereedlijk, in den eersten
opslage, van de wereld vormen, dat wij een zo groot aantal teleurstellingen
ontmoeten, en zo zeldzaam, in eenige maate van volkomenheid, de vermaaken der
Vriendschap genieten. 'Er doen zich andere oorzaaken op, die deeze uitwerking te
wege brengen, welke meer in onze eigene magt staan, en waarop wij, om den wil
van ons eigen geluk, eene bijzondere aandagt moeten vestigen. Eene der
voornaamste is, dat wij niet gevoelig genoeg zijn voor de waarde van een oud en
op de proeve goed bevonden Vriend, en veel te gereed, om, op geringen grond,
hem te verzaaken, en anderen plaats te geeven in ons harte, eer wij genoegzaame
proeven kunnen hebben, dat zij zulk een vertrouwen verdienen.
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Wat bij ons is, en wat wij ons eigen noemen, zijn wij veelal te gereed om beneden
de waarde te schatten, zo niet te veragten. Wat zich op eenen afstand bevindt, en
niet ten onzen gebiede staat, verheffen wij doorgaans veel te hoog. Bezit vermindert,
verwagting en uitzigt vermeerdert de waarde van elk voorwerp, 't welk onder onze
kennisneeming valt. Dus is het ook met de Vriendschap gelegen. De Vrienden, die
wij alreede gekreegen, wier getrouwheid wij beproefd, wier genegenheid wij
ondervonden hebben, zijn wij maar al te gereed, klein te agten en met
onverschilligheid te bejegenen, daar wij hun met alle hartlijkheid aan ons harte
moesten vasthegten, als wij hunne opregtheid genoegzaam beproefd en op de
proeve goed bevonden hebben. - Wanneer de bekooring der nieuwigheid voorbij
is, vordert het geene geringe maate van gezond verstand en standvastigheid van
inborst, die eenpaarige en onschendbaare verknogtheid te bewaaren, zonder welke
de Vriendschap niet meer dan een bloote klank is. De eerste hevigheden van
toegenegenheid zijn te sterk om te volduuren, en men ziet menigmaal dat ze
allengskens tot onverschilligheid daalen, ja zelfs in veragting en haat verwisselen.
Dusdanige onaangenaame omwentelingen in Vriendschap vallen veelvuldig voor
tusschen jonge persoonen, bij welken men zeldzaam die bedaarde en bestendige
verknogtheid aantreft, gegrond op oordeel en versterkt door ondervinding. Verscheide
redenen kunnen 'er gegeeven worden van dit verschijnzel in de zedelijke wereld.
Bij de meeste Jongelingen treft men eene rustloos- en onstandvastigheid van
geäartheid aan, welke hun verhindert om lang bij één zelfde voorwerp stil te staan,
en aanzet om van bloem tot bloem te gaan, ten einde nieuwe zoetigheden op te
zamelen. Zo groot is hunne zugt tot nieuw- en verscheidenheid, dat zij, om het
genoegen der vorming eener nieuwe verbintenis te smaaken, eene oude met
versmaading bejegenen, en wegwerpen als een oud en niet langer bruikbaar kleed,
even of zij dagten dat hunne Vriendschapsverbintenissen, gelijk hunne kleederen,
met den tijd sleeten, of gevormd waren van zulke zwakke stoffe, dat zij, ten laatsten,
als onbruikbaar, moesten verworpen worden. Ja, zomtijds ontwaaren wij bij hun
dezelfde grilligheid ten opzigte hunner verbintenissen, als zij vertoonen ten aanziene
van
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hunne kleeding, daar zij die beiden veranderen om geene andere of betere reden,
dan omdat zij ze moede zijn en na iets nieuws haaken.
Eene andere oorzaak van de onbestendigheid der jeugdige
Vriendschapsverbintenissen hebbe men daarin te zoeken, dat Jongelingen, zich
verhevene denkbeelden van Vriendschap gevormd hebbende, en een gunstig
denkbeeld van het Menschdom, en slegts weinig ondervinding verkreegen van der
menschen zwakheid en onbestendigheid, overhellen om te verwagten, dat zij in de
persoonen, welken zij tot hunne meer onmiddelijke gezellen op den weg des leevens
verkiezen, alles zullen vinden, wat voortreffelijk en beminnenswaardig is, zonder
eenig inmengzel van iets onaangenaams en onbevalligs. - Het gevolg hiervan is,
dat, wanneer zij, bij eene nadere kennis en veelvuldigen ommegang, deeze en
geene zwakheden ontdekken, welke zij niet verwagtende waren, zich gereed
verbeelden bedroogen te zijn in hunne keuze, en een Vriend, als hunner agtinge
en vertrouwen onwaardig, verwerpen, om geene andere reden, dan omdat hij niet
is - 't geen een weinig wereldkennis hun ras zou leeren dat geen Mensch is - een
alzins volmaakt Character. Eene kleine maate van ligtgeraaktheid - een gering blijk
van onvoorzigtigheid en onoplettenheid - een onbedagt woord of daad, welke uit
geen kwaad beginzel altoos voortkomt, merkt men aan als eene genoegzaame
rede, om, met versmaading en verontwaardiging, een verstandig, getrouw en hartlijk
genegen Vriend te verzaaken: terwijl waarneeming en ondervinding hun zou geleerd
hebben, dat zulk een Vriend al te zeldzaam, al te dierbaar is om weggeworpen te
worden om elke ligt voorkomende omstandigheid; en dat hij, die wenscht een Vriend
te hebben, leeren moet ‘de zwakheden eens Vriends te verdraagen.’
Als eene andere rede, waarom Jongelingen zo gereed zijn om onbestendig te
weezen in hunne Vriendschapsverbintenissen, mag men aanvoeren, dat, daar hunne
kennis allengskens toeneemt en hunne ondervinding vermeerdert, hunne begrippen,
smaak en zeden, aan gestaage verandering blootstaan. Een jeugdig hart is gelijk
aan eene tedere plant, die zich in allerlei richtingen laat buigen, en, naar welgevallen,
onderscheidene gedaanten aanneemen, eer dezelve tot volle rijp-
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heid is opgegroeid. Het is niet voor dat wij taamlijk verre in het leeven gevorderd
zijn, dat onze begrippen van zaaken, en hebbelijkheden van bedrijf, vast en bepaald
worden. Eer dit gebeurt, ondergaan onze begrippen, onze geäartheden en onze
characters verscheide omwentelingen. Het is, overzulks, niet te bevreemden, dat
een Jongeling, wanneer hij eerst maatschaplijke verbintenissen aangaat, denke,
dat de menschen alle de hoedanigheden bezitten, welke hij wenscht in eenen Vriend
aan te treffen; terwijl hij naderhand niet in staat is, enkel door eene verandering in
zijne eigene denkbeelden en gevoelens, en niet door eenigen misslag in zijnen
Vriend, dien te bejegenen met dezelfde openhartigheid en vrijheid als voorheen. Eenige gevallen van dien aart zullen wij ontmoetten, waarin eene naauwe
gemeenzaamheid allengskens verdwijnt, zonder eenig rechtstreeks oogmerk, of
weezenlijk gebrek, aan den eenen en aan den anderen kant. - 'Er zijn nogthans
andere gevallen, waarin dierbaare Vriendschapsverbintenissen opgegeeven worden,
en wederzijdsche vervreemding plaats grijpt, in gevolge van een verschil in begrippen
over onderwerpen, bij welke de Vriendschap geen onmiddelijk belang heeft, en niet
zelden in gevolge van eene toevallige verandering van staat en omstandigheden.
Maar, om deeze of eenige andere weinig betekenende oorzaaken, de heilige banden
der Vriendschap te verbreeken, verraadt niet alleen eene hoogstwraakbaare losheid
van aart, maar tevens eene kwistigheid met schatten, die, eens verlooren, niet
gemaklijk vallen weder te winnen.
Veelvuldig zijn de voordeelen, uit de Vriendschap te ontleenen. Een waar Vriend
zal u onderwijzen en raad geeven in bezwaarende omstandigheden; hij zal uwe
gezellige uuren verleevendigen door openhartig en vrolijk onderhoud; hij zal den
verzagtenden balzem van vertroosting in dagen van tegenheid aanbrengen, en
altoos gereed weezen om u bijstand te bieden met alles, wat in zijn vermogen is.
Verscheiden en gewigtig zijn de hoedanigheden, noodig om het Character van
een' getrouwen en nutten Vriend te vormen: - eene edelaartige en onbekrompe
geestgesteltenis, een teder en toegenegen hart, een goed verstand, voorzigtigheid
en bescheidenheid, en bovenal eene ziel, verheven boven laage en slordige in-
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zigten, en in staat om met warmte deel te neemen in eens anders geluk. Zeldzaam
kunnen wij verwagten, alle deeze hoedanigheden ten vollen in één persoon vereenigd
te zien. Wanneer wij, derhalven, eenen Vriend gevonden hebben, die dezelve in
eene aanmerkelijke maate bezit, moeten wij ons verheugen over het groot geluk,
ons ten deele gevallen, hem waardeeren ‘als het kostbaarst juweel onzer ziele.’ Het
is de wijze raad van SIRACHS Zoon: ‘Verwissel geen Vriend voor eenig goed, verwissel geen getrouwen Vriend voor het Goud van Ophir!’
En, egter, niettegenstaande de onschatbaare waardije van een waaren Vriend,
niettegenstaande elk erkent, dat zodanig een Vriend schaars wordt aangetroffen,
hoe menigwerf zien wij, dat Jongelingen de zodanigen, die, naa doorgestaane
proeve, volle aanspraak hebben op dat character, verlaaten, en plaats in hun harte
inruimen aan eenen anderen, dien zij ontmoeten? - Indien een Jongeling eene
draaglijke maate van verstand bezit, en daarbij een beschaafd en inneemend
voorkomen, en inzonderheid wanneer hij eenigen eisch maakt op geestigheid en
aartigheid, en die gezindheid tot rijklijkheid in leevenswijze aan den dag legt, welke
doorgaans aangezien wordt voor het kenmerk van eene openhartige en edele
geäartheid, zoeken zij, zonder twijselen of bedagtzaam ommezien, diens
Vriendschap, leggen voor hem de geheimen huns harten open, betoonen eene volle
overgegeevenheid aan diens begrippen, en laaten toe, dat hij hunne characters en
geäartheden naar zijnen zin vorme; terwijl, waarschijnlijk eene geringe maate van
voorzigtigheid, en eenig tijdsverwijl, hun zou overtuigd hebben, dat, niettegenstaande
alle zijne schijnbaare aantreklijkheden en alle zijne weezenlijke verdiensten, hij een
verleidend en gevaarlijk Medgezel is, in stede van een aangenaam en getrouw
Vriend.
Ik staa te langer en met te meer ernsts stil op dit onderwerp, dewijl deeze
verhaaste en onbedagtzaame wijze van Vriendschapsverbintenissen aan te gaan,
oorzaak is, dat zo veele Jongelingen verleid worden tot bedrijven, welke zij in hun
hart afkeuren, en hebbelijkheden krijgen van ongeregeldheid en ondeugd, eer zij
het ontwaaren. - Verre is het 'er ondertusschen af, dat ik der Jeugd eene agterdogtige
geäartheid zou willen inboezemen. Ik wensch dat elk zo gunstig van het Menschdom
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denke, als de weezenlijke staat der dingen kan gehengen; doch, met dit alles, is
het eene zaak van de uiterste aangelegenheid, dat jonge lieden, indien het mogelijk
zij, door andere middelen dan de les hunner eigene ondervinding overtuigd worden,
dat niet iedereen de man is, in staat om een waar Vriend te zijn; dat, onder den
uitwendigen schijn en vertooning van veel goedhartigheids, beleefdheids en
beschaafdheids, een slegt hart kan verborgen liggen, en dat, volgens het bekende
spreekwoord, ‘het al geen Goud is, dat blinkt.’
Het aangaan van Vriendschapsverbintenissen - ik bedoel bovenal de zodanigen,
die in de lente huns leevens zijn - hebbe men aan te zien als eene zeer ernstige
zaak. Een verstandig, toegenegen en getrouw Vriend kan den grootsten zegen van
iemands leeven uitmaaken; maar een ondeugend, verraadlijk, of zelfs een
onvoorzigtig Vriend, kan oorzaak worden van uw geheel bederf.
Het is alleen uit eene langduurige waarneeming van de bekwaamheden, de
geäartheden en het character eens Mans, en uit hervatte proeven van zijne braafheid
en edelmoedigheid in geringere omstandigheden, dat gij kunt oordeelen of hij
geschikt is om een Vriend te weezen. Het is ten minsten ruim zo waarschijnlijk, dat
gij uzelven leed en nadeel zult berokkenen, als dat gij voordeel zult trekken van elke
verbintenis, welke aangegaan wordt zonder rijp overleg, en eene toereikende kennis
van den Man, dien gij als uw Boezemvriend omhelst. - Een vreemde moge in staat
zijn om u aangenaam te onderhouden, of te leeren door zijnen ommegang; hij moge
met u in denkwijze en gevoelens overeenstemmen; hij moge u veel beleefdheids
betoonen; hij moge u weezenlijken dienst doen - en nogthans, met dat alles, kan
'er iets in zijn aart en character weezen, 't welk het hoogst onvoorzigtig voor u zou
maaken, hem voor uwen Vriend te kiezen. Wanneer gij hem slegts aanmerkt als
eene algemeene kennis, bij gelegenheid met hem verkeert, en de algemeene pligten
van beschaafdheid en welleevenheid omtrent hem uitoefent, hebt gij geen regt om
te veronderstellen dat 'er eenige dusdanige gebreken in zijn Character huisvesten:
maar voor dat gij hem als uw Boezemvriend plaats in uw hart geeft, moet gij zeker
gaan, dat ze 'er niet zijn. ‘Wilt gij eenen Vriend hebben, beproef hem eerst, en zijt
niet haastig om hem te gelooven: want zommigen zijn Vrienden bij
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gelegenheid, en als zij voordeel zien te behaalen; doch zij zullen u in de dagen van
uw ongeluk niet bijblijven; en daar is een Vriend, die, in een vijand verkeerd, u tot
verwijt strekt.’ - Wederom: ‘Daar is een Vriend en Tafelgenoot, die u verlaat in den
dag der benaauwdheid. In uwen voorspoed zal hij u gelijk weezen, en stoutlijk over
uwe dienstboden gebieden; maar, indien gij in de laagte geraakt, zal hij tegen u
opstaan, of zich van voor uw aangezigte verbergen.’
De hoofdsom van 't geen ik gezegd heb, komt hier op neder, dat gij omzigtig en
welberaaden moet te werk gaan in het vormen van Vriendschapsverbintenissen,
dat gij standvastig en onwankelbaar moet weezen in dezelve te onderhouden. Gij
behoort niet te wenschen eene naauwe verkeering aan te gaan met elkeenen, die,
bij eene oppervlakkige kennis, u welbehaagelijk voorkomt, of iedereen aan te zien
als waardig om eene plaats in uw hart te bekleeden, die in staat is om u aangenaam
te onderhouden of te leeren door zijnen ommegang, of die op eene Iuidrugtige wijze
een gezelschap vermaakt: want de geleerdste Mannen en de grootste Vernuften
zijn niet altoos de beste Vrienden.
Gij moet uwe verkiezing laaten vallen op de zodanigen voor uwe Boezemvrienden,
als, bij een zorgvuldig onderzoek, blijken, een gezond verstand en verkreegene
kundigheden, zonder schoolvosserij, te bezitten; die voorzigtig zijn zonder loosheid,
en goedertieren ingevolge van de natuurlijke goedheid des harten, zonder trots of
gemaaktheid. En, zodanige Vrienden gevonden hebbende, moet gij hun ‘met koorden
der liefde aan uw hart binden,’ en niet toelaaten, dat iet anders dan de dood eene
vereeniging verbreeke, die rede, voorzigtigheid, goedwilligheid en deugd gevormd
hebben. ‘Verzaak geen oud Vriend: want een nieuwe is bij hem niet te vergelijken.
Een nieuw Vriend is gelijk nieuwe wijn; als de wijn oud is, zult gij dien met welgevallen
drinken. - Verlaat uwen Vriend en den Vriend uws Vaders niet.’
Ten zelfden tijde, egter, dat gij u bevlijtigt om de zegeningen der Vriendschap te
bevestigen en duurzaam te maaken, is het uw pligt om dezelve te verdienen en
waardig te weezen. Vergeet nimmer, ‘dat hij, die een Vriend heeft, zich vriendlijk
moet aanstellen.’ Tus-
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schen Zielen zo wel als tusschen Lichaamen kan de aantrekking niet langer bestaan,
dan zo lang zij wederzijdsch is; en onderlinge goedgunstigheid kan alleen
aangekweekt worden door wederzijdsche poogingen om te dienen en te verpligten.
Indien gij veele tekens van verknogtheid en genegenheid van uwen Vriend ontvangt,
neem dan de gelegenheden waar, om daaraan geëvenredigde wedervergeldingen
te doen; of, indien de ongelijkheid van leevensstand zulks van uwe zijde
onvolvoerbaar maake, wees dan te oplettender in het waarneemen van elke
gelegenheid om uw gevoel van verpligting te verstaan te geeven op eene wijze, niet
onbestaanbaar met de kieschheid der Vriendschap.
Bevlijtig u, bovenal, om u waardig te gedraagen der Vriendschappe, van u zo
hoog gewaardeerd, door alle die beminnelijke hoedanigheden aan te kweeken, en
alle die weezenlijke deugden te betragten, die, vereenigd, het Character van een
rechtschaapen Vriend vormen. Kweek in 't bijzonder zagte en edelaartige
geneigdheden aan. Vriendschap is de wederkeerige uitwisseling van goedwilligheid,
en hij, die geene heeft uit te leenen, heeft geen regt altoos om ze van anderen te
wagten. Te hoopen een Vriend zonder zulks te winnen, is alsof een koopman
verwagtte een juweel van de hoogste waarde te koopen, zonder in staat of genegen
te zijn om 'er den prijs voor te betaalen. Integendeel zal men altoos bevinden dat
goedgunstigheid goedgunstigheid baart; en geen mensch zal missen, rijk in
wedervergeldingen van liefde te weezen, die zorg draagt om die met liefde weder
te vergelden.
Oefen daarenboven een hebbelijk bestuur over uzelven, om die schielijke
opwellingen van drift te bedwingen, zo ligt gaande gemaakt door toevallig verschil
van begrip, neiging of belang. Welgegrond is de les ‘om geen Vriendschap aan te
gaan met een toornig Man.’ Wees altoos gereed om die toegeeslijkheid aan uwen
Vriend te betoonen, welke gij voor uzelven vordert. Zoek veeleer, door zagtheid en
verdraagen, edelaartigheid uit te lokken, dan, door een ruw en ontoegeeflijk staan
op uw regt, den verborgen geest van tweedragt op te wekken. - Wees op uwe hoede
tegen alle kwaadaartigheid en overlast. Niets is wanklankiger bij de toonen der
liefde, dan het krassend gemor van ontevredenheid. Vriendschap verlangt eene
vrije en aangenaame lugt te scheppen, en zich te baakeren in den zonneschijn
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van goedwilligheid; zij kwijnt en sterft, te midden der dampen van ongenoegen. Zelfs
wanneer gij in druk de vertroostingen der Vriendschap wilt verwagten, moet gij u
onthouden van misnoegde klagten. Vriendschap moet zich zo wel tot den storm als
tegen de kalmte toerusten; en hij, die een Vriend tot den laatsten leevensadem
wenscht te behouden, moet tragten, eene zagte, bevallige en genegene geäartheid
in al 's leevens lotwissel om te draagen. - Kweek die edelaartigheid van geest aan,
welke u in staat stelt om gereed en liefderijk de gaven des geluks mede te deelen,
als de stem der Vriendschap roept. - Leef in eene bestendige deelneeming in het
lot van allen, die u omringen, vooral in het lot der zodanigen, die uwe goedgunstigheid
meest verdienen. - Eindelijk, laat uwe Vriendschap bevestigd worden door Deugd.
Een vriendlijk hart is de vereeniging van alle deugden; en het is juist in die maate,
in welke deugdzaame gezindheden en zeden aangekweekt worden, dat wij
voorbereid zijn om de pligten te volbrengen en de geneugten der Vriendschap in
dit leeven te genieten, en deel te erlangen in de gezellige gelukzaligheden eens
toekomenden leevens.

Aanmerkingen, over de ligging der zieken, bij het zetten van
klysteeren. Door Adolphus Ypey, Hoogleeraar in de Geneeskunde
enz. te Franeker.
De meeste Schrijvers, die over het zetten der Klysteeren handelen, spreeken niet
over de zijde des lichaams, op weike een Lijder, bij die gelegenheid, behoort te
liggen, of beschouwen zulks als eene onverschillige zaak; gelijk de groote HEISTER,
Instit. Chirurg. T. II. p. 1035. edit. 1750. Zijn schrandere uitlegger, de kundige
ULHOORN, wiens voortreffelijke, niet genoeg gekende werken, thans bijna voor
scheurpapier verkogt worden, spreekt daar ook niet over.
Wanneer men een Klysteer zet, alleen om afgang te verwekken, kan het mogelijk
weinig verscheelen, op welke zijde de Lijder worde geplaatst, dewijl, zo dit niet door
zwaare stoppen, of door andere beletselen, verhinderd worde, steeds een
genoegzaam gedeelte der
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zenuwtjes van het dik gedarmte zal kunnen geprikkeld worden, om, door haare
zamenspanning met de hooger gelegene, eene beweeging tot afgang te verwekken;
hetgeen wij zelfs reeds doorgaans zien gebeuren, wanneer maar het einde van den
rechten darm, door eene purgeerende zetpil, wordt geprikkeld. Wanneer ook, in het
begin eener heevige ziekte, Klysteeren worden gezet, zal het onderscheid der
ligging, van volwassen zieken, weinig onderscheid maaken, dewijl het dikke gedarmte
alsdan nog zodanig is uitgezet, dat de hoeveelheid vochts, die, door middel van
een Klysteer, wordt binnengebragt, toch maar een gedeelte van den slinkschen
dikken darm (Colon iliacum sinistrum) zal kunnen vullen.
Geheel anders is het 'er mede gelegen bij kinderen, of als zodanig eene ziekte
een tijdlang geduurd heeft, wanneer 'er doorgaans weinig voedsel wordt genuttigd,
vooral indien teffens het darmkanaal, door purgeeren, is schoongemaakt, dewijl de
ruimte van het gedarmte dan ras merkelijk inkrimpt. Doch vooral moet men op de
ligging des Lijders, bij deeze operatie, letten, in die gevallen, waarin, door eenig
gebrek van den slokdarm, of van de maag, de doortocht der spijzen naar beneden
wordt verhinderd, en dus het leven alleen, door voedende Klysteeren, moet worden
onderhouden; dewijl het dik gedarmte alsdan allengskens zodanig vernaauwd wordt,
dat het geheel kanaal, zo men maar op eene geschikte ligging van den Lijder acht
geeft, zeer wel, door tien of twaalf oncen vocht, gevuld kan worden. Dat, in de beide
hier voorgestelde gevallen, het vocht zo hoog, als mogelijk is, moet worden
opgebragt, spreekt van zelven; dewijl, in het eerst geval, het Klysteervocht
voornaamelijk dienen moet als een inwendig verwarmend Bad; doch in het laatst
geval als een voedend middel, wiens uitwerking dus zal vermeerderen, naar mate
het, door eene hoogere opklimming in het gedarmte, aan meerder mondjes van
opslorpende vaten zal kunnen worden gebragt.
Op welke zijde het lichaam eens Lijders, die een Klysteer zal ontvangen, moet
worden geplaatst, om hetzelve zo hoog en diep, als mogelijk is, te doen doordringen,
wordt genoegzaam, door de bekende ligging van het dik gedarmte, beslist. Dit begint
immers bij het rechter darmbeen, en klimt recht op naar de lever; loopt van daar,
dwars door het lichaam, tot de
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milt; gaat verder, met eene bogt, rechthoekig naar beneden, en eindigt, met eene
dubbele bogt, in den rechten darm. Wanneer derhalven eenig vocht in het dik
gedarmte, in eene ligging des Lijders op de linker zijde, wordt gedreeven, zal het
bezwaarlijk verder, dan tot de miltbogt, kunnen komen; dewijl het alsdan, tegen de
wet der zwaarte, in het dwars liggend colon zou moeten opklimmen. Legt men
daarentegen den Lijder op de rechter zijde, dan zal dat gedeelte des Klysteervochts,
hetwelk boven de miltbogt van het colon kan reiken, van zelven, door het dwars
liggend colon, tot aan het begin der dikke darmen kunnen komen.
Uit het gezegde blijkt genoegzaam, dat men, in alle die gevallen, waarin een
Klysteervocht, zo hoog als mogelijk is, kan en moet worden gebragt, den Lijder op
de rechter zijde zijns lichaams behoort te plaatzen.

Leevensbijzonderheden van Charles James Fox.
(Uit de Recollections of the Life of the late Honourable C.J. FOX. London, Nov. 1806.)
De Vader van den Heere FOX was HENRY FOX, Lord HOLLAND. Deeze leide den grond
van zijn geluk door zijne deelneeming aan de zaaken van Staat, en de kundigheden,
die hij aldaar ten toon spreidde. Al vroeg nam hij zitting in het Parlement. Veel
vlugheids van geest liet hij aldaar blijken; GEORGE DE II schonk hem, in den jaare
1754, den post van Sekretaris van Staat in het Departement van het Zuiden. In den
jaare 1756 barstte de zevenjaarige oorlog uit, en zijne intrede was ongelukkig voor
Engeland. Het misnoegde volk eischte verandering in het Ministerie; GEORGE DE II
deedt den Heer PITT de plaats van den Heere FOX vervullen, en de zaaken namen
een gunstiger keer.
Naardien 'er verscheiden van FOX's vrienden in het bewind waren gekomen, kwam
'er eene zamenspanning tot stand, door middel van welke hij den post van
Thesaurier-Generaal van het Leger bekwam. In de werkzaamheden van deezen
post verzamelde hij onmeetelijke schatten, welke hij zijnen kinderen naliet, en die
hem
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dikmaals van schraapzucht deeden beschuldigen. In den jaare 1763 wierdt hij tot
het Pairschap verheven, onder den titel van BARON HOLLAND FOXLEY. Zie hier de
Karakterschets, van dien Lord gegeeven.
‘Eene ongebondene, onvoorzigtige en verkwistende jongelingschap.
Vervoering van de Hertogin VAN RICHMOND; een hoon, van welken haare familie
langen tijd eene diepe spijt gevoeld, en eene leevendige verontwaardiging heeft
behouden.
Thesaurier van het Leger, maakende geld van alles, en niet dan in den uitersten
nood dien post verlaatende, met een onmeetelijken rijkdom.
In den jaare 1788 meer dan vijftigduizend ponden sterlings lands-geld in handen
hebbende, zonder rekening gedaan te hebben. Een pleidooi van de Thesaurie over
millioenen, 't welk aan den spijker blijft hangen; en een verfoeijelijk bedrog naa zijnen
dood bij zijnen Agent ontdekt, die zich uit wanhoop het leeven beneemt.
Misbruik maakende van een onbepaald ministerieel gezag, deedt hij het Laagerhuis
van het spoor dwaalen, naa het te hebben omgekogt.
Door de onderdrukking van het volk verzamelde hij onmeetelijke schatten voor
zijne kinderen.
Hij betaalde honderdduizend ponden sterlings aan schulden, welke twee zijner
zoonen, eer zij nog meerderjaarig waren, gemaakt hadden.
Bij zijnen dood liet hij verbaazende sommen naa, en schitterende standen voor
alle de zijnen.
Zijne naagedagtenis wordt algemeen veracht; en indien zijne Erfgenaamen voor
hem een Grafteeken op kosten van het publiek hebben opgerigt, is hetzelve 'er niet
over geraadpleegd.
Zijne geschiedenis zal in die van zijn Vaderland niet schitteren, en 't is te hoopen,
dat men het niet bestaan zal, dezelve daarin te lasschen. Zijne vrienden zullen zorge
draagen, dat zijn Grafschrift kort zij, en in zeer algemeene bewoordingen.’
Zodanig wordt de Vader van CHARLES JAMES FOX beschreeven. Zijne Moeder, aan
de Koninklijke Geslagten van STUART en BRUNSWIJK vermaagschapt, bragt hem ter
waereld op 24 Januari 1749. Van zijne kindsheid af was hij zijns vaders gunsteling.
Al vroeg
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ontdekte deeze in hem de zaaden zijner fraaie talenten, en spaarde niets om dezelve
te ontwikkelen. Zints deszelfs tedere jeugd behandelde hij hem als een man, en
maakte hem aldus bekwaam tot gewigtige zaaken, op eenen ouderdom, op welken
jonge lieden zelden daarvoor zijn berekend.
De Natie heeft twee mededingers op het staatkundig tooneel den eenen naa den
anderen zien aftreeden, om zich toe te wijden aan de opvoeding van hunne jongste
zoonen, en hen voor te bereiden tot het speelen van een voornaamen rol, door hen
over de moeijelijkste zaaken te raadpleegen. Deeze beide kinderen, erfgenaamen
van de mededinginge hunner Vaderen, zijn nimmer afgeweeken van de tegenkanting
der inzigten, tot welke zij gevormd waren.
Lord HOLLAND hadt tot grondregel aangenomen, de natuur te volgen, en haar nooit
tegen te werken. Volkomene vrijheid hadt immer onze FOX om deel te neemen aan
de gesprekken der lieden, welke zijnen vader bezogten; en hij deedt zich aldaar
bewonderen. Deeze vroegrijpe hebbelijkheid van vrijmoedig te zeggen alwat hij
dagt, heeft ongetwijfeld zeer veel bijgedraagen tot die vlugheid in het antwoorden,
die hem in de staatkundige loopbaane zoo zeer heeft doen uitmunten.
Zijns vaders toegeevendheid was onbegrensd. Op zekeren dag maakte Lady
HOLLAND eene aanmerking, raakende de Romeinsche Historie, welke haar zoon
CHARLES ongegrond dagt. Hij vraagde zijne moeder, hoe zij van de Romeinsche
Historie iets konde weeten, en bewees haar vervolgens, dat zij grootelijks mis hadt.
Zijn vader vondt dat alles zeer goed.
Dikmaals beroemde zich CHARLES, altijd gedaan te hebben wat hij doen wilde.
Nog geene zes jaaren oud zijnde, bevondt hij zich op zekeren dag bij zijnen vader,
terwijl deeze zijn horologie opwondt.
‘Papa,’ zeide hij, ‘ik zou wel lust hebben om dit horologie in stukken te slaan.’
‘Dat zou eene gekheid zijn.’
‘Ik heb 'er evenwel een woedenden zin aan.’
‘Wel, mijn kind, indien gij 'er zoo zeer op gesteld zijt, wil ik u niet tegengaan; daar
is het.’ - Het kind nam het horologie, en smakte het uit alle zijne magt tegen den
grond.
Op een anderen dag hadt Lord HOLLAND, terwijl hij
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nog Sekretaris van Staat was, een langen zeer gewigtigen brief geschreeven. Hij
zoude 'er zand op strooien. De kleine CHARLES leide de hand op den inktkoker, en
zeide: ‘Papa, ik zoude wel lust hebben om den inktkoker op den brief uit te gieten.’
‘Gaa uw gang, mijn kind, indien dat u kan vermaaken.’ - Het jongsken liet het zich
niet tweemaal zeggen; en de Sekretaris van Staat, wel voldaan over des kinds inval,
begon van nieuws te schrijven.
Het lijdt geen twijfel, of deeze overmaatige toegeevendheid den weg gebaand
hebbe tot de ondeugden, die het karakter van deezen buitengewoonen man
bevlekten. Van zijne kindsheid af gewoon, alle zijne grilligheden te volgen, zonder
in zich zelven, of bij anderen, een eenig beginzel te ontmoeten, geschikt om zijne
daaden te bestuuren, dompelde hij zich in allerlei buitenspoorigheden, en gaf zich
aan allerlei verkwistingen over, wanneer zijne driften en zijne verbeeldingskragt
hem daartoe aanporden. Dikmaals moesten de vrijheden van den kleinen CHARLES
zijnen vader belemmeren, doch nooit maakten zij hem onverduldig.
Lord HOLLAND, geduurende eenen zijner hachelijke standen in zijn Staatsbewind,
met belangrijke staatsstukken zich overkropt vindende, welke hij 's anderendaags
moest verzenden, naa den geheelen dag aan de Bureaux gewerkt te hebben, liet
de stukken in zijn schrijfvertrek brengen, om 'er 's nachts de laatste hand aan te
leggen. CHARLES, thans negen-jaaren oud, doorsnuffelde de brieven, welke zijn
vader hadt geteekend, en die nu zouden verzegeld worden. Hij vondt 'er eenen, die
hem niet smaakte, en, zonder zijnen vader te raadpleegen, wierp hem in 't vuur.
Lord HOLLAND bekeef 'er hem niet over, en maakte 'er zelve een nieuw afschrift van.
Op den ouderdom van veertien jaaren verzelde CHARLES zijnen vader na het
Vasteland, en vertoefde met hem te Spa, alwaar veel gezelschap was. Men zegt,
dat, geduurende hun verblijf aldaar, Lord HOLLAND zijnen zoon alle avonden vijf
guinies gaf om te speelen.
Lord HOLLAND hadt zijnen zoon op het school te Westmunster besteed; bij zijne
wederkomst van het vasteland bragt hij hem in het Kollegie te Eaton. Zijn
afzonderlijke leermeester in dit Kollegie, Dokter NEWCOME, naderhand Aartsbisschop
van Armagh, hadt
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even veel verdriets van de losheid en brooddronkenheid zijnes kweekelings, als hij
over deszelfs begaafdheden en den spoed zijner vorderingen verbaasd stondt. In
alle de klassen hadt hij eene besliste meerderheid boven zijne schoolmakkers, en
zoo dikmaals 'er in 't openbaar moest gesproken worden, wierdt hij tot hun
opperhoofd verkozen. De sterkte van zijn lichaamsgestel evenaarde die van zijnen
geest. Oeffening en ligtmisserij speelden beurtelings over hem den meester, zonder
dat ooit de eene aan de andere scheen hinderlijk te weezen. Hij was vuurig en
buitenspoorig in alles. Immer toonde hij zich gezind om den zwakken te beschermen.
Zijne schoolmakkers stelden een volkomen vertrouwen in hem; en hij was tevens
de SOLON en de DEMOSTHENES van deeze kleine Republiek.
Voorts was FOX de guit bij uitsteekendheid; verscheiden trekken, welke daarvan
ten bewijze dienen, worden van hem verhaald.
Op zekeren Paaschmaandag ontmoette hij eene blinde vrouw, die kleine kaakjes
verkogt. ‘Gaa met mij, goede vrouw,’ zeide hij tot haar, ‘ik gaa na Moorefields: aldaar
is heden veel volks, en gij zult veel verkoopen.’ - ‘Heb dank, mijnheer! ik zal u
derwaarts volgen.’ Hij bragt haar in de naaste Kerk, alwaar het volk tot den gewijden
dienst begon te vergaderen; en toen zij midden in de kerk was, zeide hij tot haar:
‘Nu zijn wij 'er!’ Thans begon de koopvrouw uit alle haare magt te roepen: ‘Kleine
kaakjes! heet, heet! kleine kaakjes! heet, heet!’ Dit gaf groote ergernis. De
deurwaarder kwam haar zeggen dat zij in eene kerk was. Zij antwoordde hem dat
hij het loog; en het speelen van het orgel was alleen in staat om haar van haare
dwaaling te overtuigen.
Van nu af aan vertoonde de jonge FOX blijk van zijne zucht voor de behandeling
van Staatszaaken; geduurende de vacantien leide hij 'er zich met de borst op toe.
Hij oeffende zich in het declameeren en het voor de vuist spreeken.
Van Eaton ging hij over na de Universiteit van Oxford, alwaar hij niets anders
scheen te doen dan speelen en zich verlustigen, en egter zijne vorderingen in de
weetenschappen een onbegrijpelijken spoed maakten. Hij wierdt een uitsteekend
letterkundige. Hij las ARI-
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STOTELES in het oorspronkelijk Grieksch, even gemakkelijk als de Hoogleeraars, die

niets anders te doen hadden. LONGINUS en HOMERUS waren zijne geliefde Schrijvers;
den laatsten kende hij, om zoo te spreeken, van buiten. Niet beter zoude een
Philologist van beroep de phraseologie en de versificatie diens onsterflijken Dichters
hebben kunnen verstaan. Een Kerkelijke, wien de naam naaging van het Grieksch
zeer wel te verstaan, tragtte op zekeren tijd te bewijzen, dat een zeker vers van de
Iliade verminkt was, en het kenmerk der versificatie van HOMERUS niet bezat. De
Heer FOX, daarbij tegenwoordig, haalde straks een twintigtal verzen van HOMERUS
aan van gelijke voetmaat. Hij was in staat om met LONGINUS te redeneeren, met
ARISTOTELES te filozofeeren, en met een Dichter de versmaat te beoordeelen. Zodanig
waren de vlugheid van zijnen geest en de algemeenheid zijner kundigheden, dat
hij zich altijd op eene zelfde hoogte bevondt met den geleerde en den letterkundige,
met welke hij in gesprek was.
Het eenzelvig leeven te Oxford strookte niet met de vuurigheid van zijn karakter:
welhaast verkreeg hij van zijnen vader verlof tot het doen van den toer van Europa.
Even veel gretigheids betoonde hij op deeze reize om wijzer te worden en zich te
vermaaken. Ten zelfden tijde leide hij zich toe op de staatkunde der Natien, de
geschiedenis en de zeden der Volken, de etiquette der Hoven, en om zijne
kundigheden ten nutte van zijn Vaderland te doen gedijen. Maar het spel, de vrouwen
en de tafel hielden hem bij beurten onledig. Zoo hoog liepen zijne zotternijen, dat
zij de toegeevendheid van Lord HOLLAND zelven over de hand liepen. Verscheiden
maalen ontboodt hij hem terug na Engeland, voordat hij gehoorzaamd wierdt; en
toen hij zijns zoons schulden betaalde, vondt hij 'er eene op de lijst van
zestienduizend ponden sterlings, welke hij te Napels hadt gemaakt.
Zij, die FOX alleen in de laatste jaaren van zijn staatkundig leeven gekend hebben,
zullen zich niet kunnen verbeelden, dat hij, ten tijde daar wij nu van spreeken, een
volkomen petit-maitre was. 'Er zijn nog lieden te Londen, die zich herinneren, hem
zijne bevalligheden te hebben zien ten toon spreiden in een geborduurd kleed, met
een zijden hoed onder den arm, en een grooten ruiker op de borst. Hij maakte 'er
zijn
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werk van, om aan alle de jonge lieden van het Hof den toon te stellen.
Zijne letteroeffeningen hadt hij volbragt, zijn toer van Europa gedaan, en alle de
zotternijen gepleegd, daar wij van gesproken hebben, voordat hij nog den ouderdom
van negentien jaaren hadt bereikt. Zijn vader, verlangende hem van dit los leeven
af te trekken, hadt het geluk, in den jaare 1768, hem eene plaats in het Parlement
te bezorgen; hij wierdt voor een vlek in Sussex verkozen. De Heer FOX hadt den
ouderdom niet, door de Wet bevolen. Hieromtrent wierdt geene aanmerking gemaakt
door het Committé der Privilegien, noch door den Spreeker van het Huis der
Gemeenten: eene zonderlinge omstandigheid, en die grond geeft om te vermoeden,
dat lieden, die ter bevorderinge van hun fortuin zich op hem verlieten, hun stilzwijgen
verkogt hadden.
Zeer schitterende was zijne intrede. Hij vertoonde zich als een volmaakt Redenaar,
op eenen ouderdom als andere lieden slegts goede hoop van zich doen opvatten.
Eene verbaazende vlugheid betoonde hij in het bevatten der te verhandelen
onderwerpen, zoo dra zij wierden voorgedraagen, in het oogenblikkelijk
ontwaarworden van de kragt en het zwakke der bewijzen, in het aanwijzen van het
oogpunt en het ingewikkelde van elk geschil. Om kort te gaan, even gelukkig was
hij in de keuze van uitdrukkingen, in de rijkheid en kragt zijner voordragt, als hij door
zijne redeneerkunde uitmuntte. Lord NORTH, toenmaals Kanzelier van den Exchequer,
bragt hem in het Kantoor van de Admiraliteit.
In den jaare 1770 deedt de Heer FOX eene reis na Parijs, die tot allerlei gissingen
aanleiding gaf; men meende daarin een staatkundig oogmerk te bespeuren, en men
vermoedde eene heimelijke zending. Doch deeze reize hadt geene andere bedoeling
dan den aankoop van eenige Fransche stoffen, om op 's Konings verjaaring te
dienen. 'Er stondt thans eene boete van tweehonderd ponden sterlings op het
invoeren van stoffen van Fransche fabriek. De Heer FOX wilde 'er een grap van
maaken om de Wet te ontduiken, en hij boodt verscheiden persoonen van het Hof
zijnen dienst aan, die hun verlangen betuigden om hunne klederen te Parijs te laaten
maaken. De Heer FOX nam hunne maat me-
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de. Toen de kist met klederen in Engeland kwam, wierdt dezelve aangehouden.
Vergeefs zogt de Heer FOX het ontslag te bewerken; men liet alleen de gedraagene
klederen volgen; de andere wierden verbrand.
Des Heeren FOX's ongeregeld gedrag, en zijne verkleefdheid aan de maatregels
van den Staatsdienaar, berokkenden hem den haat des volks. Zijn rijtuig wierdt door
het graauw verbrijzeld, op zekeren dag als hij zich na het Laagerhuis begaf. Hij sleet
zijn leeven in het spel; en de bedienden van de Admiraliteit waren genoodzaakt,
hem aan de Speeltafels naa te loopen, om hem de bevelen, besluiten of brieven te
doen teekenen; dit deedt hij met de pen in de eene en de kaarten in de andere hand,
zonder ooit te leezen 't geen hem ter teekeninge wierdt aangeboden.
In den jaare 1774 kreeg de Heer FOX geschil met Lord NORTH, en verloor zijn
ampt. Niet minder vermaard was hij onder de jonge lieden als een vlagman van de
Mode, dan hij door zijne staatkundige talenten beroemd was. Hij deedt buitenspoorige
uitgaven, en, ondanks zijns vaders mildheid, was hij verbaazende sommen schuldig.
Lord HOLLAND maakte, bij zijn overlijden, aan zijnen zoon CHARLES een prelegaat
van twintigduizend ponden sterlings, en eene jaarrente van negenhonderd ponden
sterlings, behalven de fraaie landgoederen Thanet en Sheppy, die vierduizend
ponden sterlings opbragten. - Binnen zeer korten tijd verkwistte hij alle deeze
goederen; en naardien hij zijnen post in de Thesaurie kwijt was, hadt hij geene
andere toevlugt dan het spel, waarin hij tot nog toe zeer ongelukkig was geweest,
en zijne verliezen even dikmaals het gevolg geweest waren van valsch spel als van
ongelukkigen worp of trekken. Met alle zijne schranderheid en talenten was hij
dagelijks de speelbal van valsche speelers, en kon nooit wantrouwig worden. Dit
(*)
slegt gezelschap bedierf hem niet; hij speelde altijd eerlijk en kiesch . - Even

(*)

De oudste broeder van den Heere FOX liet zich door de speelers van beroep in het spel
eveneens misleiden. Op zekeren avond kwam hij in een dobbelhuis met dertienduizend
guinies in zijn zak, en verliet het zonder een schelling. Door gewoonte was hij een groote
slaaper, doch deezen nacht sliep hij, in zeker opzigt, staande, en zulks terwijl hij zijn geld
verloor. Zijne makkers vermaakten 'er zich lustig mede. Een van hun trok hem bij de mouw,
zeggende: ‘STEVEN, ik moet tweeduizend guinies van u hebben: verstaat gij wel?’ Een ander
zeide tot hem: ‘Gij hebt mij slegts vijfhonderd guinies betaald; ik moet nog duizend hebben.’
Toen de dertienduizend guinies weg waren, ging STEVEN op zijn best slaapen.
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zeer als op het spel, was hij op de wedloopen van paarden gesteld. Ten aanzien
der weddenschappen te New-Market hadt hij met Lord FOLEY eene soort van
gemeenschap van belangen aangegaan. Zij hadden te zamen hunne harddraavers;
en geduurende de twintig jaaren, welke hunne verbintenis heeft geduurd, heeft men
nooit, in de geringste bijzonderheden, hunne kieschheid getragt in twijfel te trekken.
Zij hadden zeer gelukkige jaaren. In den jaare 1772 wonnen zij zestienduizend
guinies, en daarvan het grootste gedeelte tegen den vermaarden harddraaver
Pincher, welke slegts in een halven loop het grootste gedeelte deezer
weddenschappen verloor. In den jaare 1790 won het de vermaarde Meeuw, die de
beide deelgenooten toebehoorde, in de wedloopen van Ascott, van de Oatlandsche
Hen, op welke negentien inteekenaars elk honderd ponden sterlings gezet hadden.
De Vlieger, de Slang, en andere goede harddraavers van den Prinse VAN WALES,
verlooren het op deezen dag, tot groote spijt van zijne Koninklijke Hoogheid, die
vier dagen daarnaa revenge wilde neemen met de Bonte. De Meeuw won van
nieuws deezen loop, op schroomelijke weddenschappen. De twee deelgenooten
hadden dit jaar te zamen tweeëndertig hardloopers.
Lord FOLEY stierf in den jaare 1793. Hij hadt de weddenschappen begonnen met
een jaarlijksch inkomen van achttienhonderd ponden sterlings, en honderd duizend
guinies aan kapitaal. Hij verliet die loopbaan met schulden bezwaard, en eene door
den arbeid uitgeputte gezondheid, en door de gemoedsonrust, van zulk een leeven
onafscheidbaar.
De Heer FOX stelde 'er zijne eere in, aan het hoofd te zijn van anderen, zoo in 't
neemen van vermaaken, als in het behandelen van staatszaaken. Een meester was
hij in allerlei spelen; maar de harddraaverijen waren zijne geliefde uitspanning. In
het spel was hij altijd
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koelbloedig; om duizend guinies wierp hij den dobbelsteen met even veel
bedaardheids, als hij om een schelling zou gedaan hebben. Maar wanneer een
zijner geliefde paarden liep, maakte hij eene in 't oog loopende vertooning. Hij zette
zich te paard nabij de plaats, alwaar deeze dieren gewoonlijk de laatste poogingen
doen, om vóór hunne mededingers het einde te bereiken. Met de oogen volgde hij
den looper, terwijl deeze de loopbaan afliep, en hij bleef volstrekt onbeweegelijk,
(*)
tot dat het beest de plaats bereikte, alwaar hij zich bevondt . Thans versnelde zijne
ademhaaling; en wanneer de paarden hem gepasseerd waren, rende hij hen
agternaa, met de zweep klappende, de spooren geevende, schreeuwende uit alle
zijne magt, even als wilde hij het afgematte beest zijnen eigen moed en kragten
instorten. Naadat de zaak beslist was, scheen hij onverschillig omtrent winst of
verlies; en hij wendde straks het gesprek op den naastvolgenden wedloop.

De nieuwste en naauwkeurigste narichten van de Orcadische
eilanden.
(Ontleend uit The History of the Orkney Islands. By the Rev. GEORGE BARRY, DD.
Minister of Shapinshay.)

Groot-Brittanje is, in geene geringe maate, na de Oostkunst vlak, schoon de geheele
uitgestrektheid van den hoek van Noord-voorland in Kent, tot Duncansbay in
Caithness, allengskens na het Westen rijst, tot dat het ten laatsten zwelt in een
reeks van heuvelen of bergen, welke de Voorzienigheid, in haare gunste, schijnt
daargesteld te hebben, tot een bolwerk tegen de woede der baaren van den
Atlantischen Oceaan.
Het zelfde maakzel, schoon in de daad op eene veel kleinder schaal, merkt men
op in de Orcadische Eilanden. Veelen weeten, bij eene droeve ervaarenis, maar al
te wel, hoe laag derzelver oostlijke kusten zijn, bovenal noordwaards op: want deeze
omstandigheid

(*)

Men merke aan, dat in Engeland de Renbaanen niet, gelijk hier te Lande, regtuit, maar in de
rondte loopen.
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heeft, meer dan eenige andere, toegebragt tot zo veele allerdeerlijkste schipbreuken.
Na de Westkust, aan den anderen kant, van het eene uiterste der Eilanden tot
het ander, is het land zo hoog, dat het, met weinig afbreekingen, zich vormt tot een
reeks van bergen, wel niet hoog, maar hooger dan men doorgaans aantreft in het
binnenste eens lands. Deeze bergen, welker hoogste geen twaalfhonderd voeten
te boven gaat, loopen niet altoos in de langste richting dier Eilanden, maar 'er dikwijls
dwars over heen; en terwijl de zijden, na den Wester Oceaan gekeerd, zeer stout
en ten hoogsten steil zijn, loopen de tegenovergestelde, voor het meerdergedeelte,
zagtlijk af in vlakten van eene verbaazende uitgestrektheid, met eene zagt hellende
schuinte.
De stranden, in deezen oord, zijn op veele plaatzen bepaald door rotzen van een
ontzagwekkend grootsch voorkomen. Op eenige plaatzen zijn ze geheel gebleeven;
op andere hebben zij moeten bezwijken voor het geweld der golven en de
verwoestingen van den tijd, en hebben diensvolgens duizenderlei onderscheide
gedaanten aangenomen, te gader een hoogstbelangrijk tooneel vormende. Aan
den Wijsgeer verschaft hetzelve gelegenheid om de onderscheidene beddingen te
beschouwen, en zomtijds om eenige van die kostbaare delfstoffen waar te neemen,
die, van voor veele eeuwen, in den boezem der aarde bedolven geweest, en 'er
voor altoos in verborgen zouden gebleeven zijn, hadde de werking des Oceaans
dezelve niet aan het licht gebragt. Is zijne ziel gestemd voor de ontzettende indrukken
van het verheevene, hij zal in verbaazing worden opgevoerd bij de beschouwing
van het ontzettingbaarende vermogen der golven, die, aan den eenen kant, pijlaaren
gevormd hebben van eene ontzettende hoogte, en boogen gemaakt van eene
grootte, zo uitgestrekt, dat zij de stoutste en gelukkigst uitvallende poogingen der
menschlijke kunst bespotten, en, aan den anderen kant, in vaste rots zo donkere
en onpeilbaar diepe groeven uithoolen, als niet kunnen nalaaten den
onverschrokkensten met schrik te vervullen.
De Lugtsgesteltenis der Orcadische Eilanden levert veel bijzonder
opmerkenswaardigs op. Een gedeelte van Zomermaand, welke in Groot-Brittanje
de lieflijkste en mildste warmte verschaft, is hier dikwijls niet alleen kouder
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dan de voorige maanden, maar meest altoos zo koud als eenige Wintermaand.
Want voor omtrent twee weeken, en zelfs zomtijds langer, blaast, in het midden van
Zomermaand, de wind uit het Noorden op, sterk en snijdend, gepaard met sneeuw
en hagelbuijen, die de huisdieren noodzaaken beschutzel te zoeken, de velden een
dor voorkomen geeven, den groei der jonge planten stremmen, de boomknoppen
doen verwelken; zodanig, dat een vreemdeling het land aanziet, als met een
hongersnood gedreigd. Zo ras dit tijdperk verstreeken is, loopt de wind om, zagte
regenvlaagen storten neder, die de tedere gewassen doen herleeven en de voorige
groenheid wederkrijgen. Het geheele dierengeslacht is weder vrolijk, en het hart
des landmans is verheugd van wegen het vooruitzigt op een aanstaanden rijken
oogst.
De oorzaak van die felle en schijnbaar onnatuurlijke koude heeft men blijkbaar
toe te schrijven aan het smelten van de ontzettend groote en uitgestrekte IJsvelden
in den Noorder Oceaan, welk in dat saisoen invalt, en de daaruit ontstaande
uitdamping.
Omtrent veertig jaaren geleden, voerde de Noordewind, gelijk oude lieden nog
geheugt, over den Oceaan eene sneeuwbui, met den naam van de zwarte sneeuwbui
bestempeld, welke, ten dien dage, de Inwoonders met verbaasdheid en schrik
vervulde. Min geneigd om de reden van dit verschijnzel op te speuren, spelde het
volk zich alle ramp; verlegenheid en vrees greep hetzelve aan, tot zo lang dat hunne
vrees verdreeven werd door een bericht wegens de uitbarsting van den berg Hecla,
welke, naar alle waarschijnlijkheid, die zwarte sneeuw veroorzaakte. Indien de
afstand tusschen IJsland en de Orcadische Eilanden het geloof van eenigen omtrent
deeze zaak mogt doen wankelen, dat zij zich dan te binnen brengen, dat men voor
beweezene daadzaaken aanneemt, dat, bij zommige uitbarstingen van den berg
Etna of Vesuvius, de asch, door de winden, in de vlakten van Egypte is overgevoerd.
De Lugtsgesteltenis verschaft ons nog eene andere treffende bijzonderheid.
Bekend is het, dat, in meest alle andere Landen, Donder en Blixem, zo niet het
uitwerkzel, althans het gevolg zijn van warm Zomerweer, en dat gewoonlijk, naar
gelange het weer heeter en broeijiger is, die Onweersvlaagen veelvuldiger voorvallen.
Het tegendeel hiervan gebeurt op de Orcadische Eilanden; zeer zeldzaam ontstaat
'er Onweer in den Zomer, zelfs
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op de heetste dagen; maar allermeest neemt men het waar in den Winter; niet,
wanneer de lugt zagt en de hemel helder, maar wanneer alles in beweeging is: als
het waait, regent, hagelt of sneeuwt, gaat 'er veelmaals Donder en Blixem mede
gepaard. - Aan welk eene oorzaak men dit verschijnzel, in dat saisoen, hebbe toe
te schrijven, het schijnt geen invloed te hebben, om het Onweer geweldiger of
verwoestender te maaken. Het is hier min beschadigend dan elders. Die
Onweersvlaagen gaan niet gepaard met Hagelsteenen van eene verbaazende
grootte; de Blixem is zo gloeiend niet; de Donderslagen stooten en kletteren minder,
dan elders.
Niettegenstaande deeze ongeregeldheden, bezit de Lugtsgesteltenis eene
eigenschap, uitmuntende boven die, welke men in anderzins meer begunstigde
Landen vindt. Naardemaal de Orcadische Eilanden zich verre Noordwaards
uitstrekken, zou men veelligt verwagten, dat zij zich blootgesteld vinden voor alle
de ongelegenheden, welke ontstaan uit de uitersten van Hitte en Koude, die gevoeld
worden onder dezelfde parallel, zo op het oude als nieuwe Vasteland. Dit is nogthans
in 't geheel het geval niet. Want terwijl de Inwoonders van Hudsons-Baai en
Petersburg beurtlings zwoegen van hitte en krimpen van koude, genieten de
Ingezetenen der Orcadische Eilanden eene Lugtsgesteltenisse, die, in vergelijking
gesproken, gemaatigd en zagt mag heeten. Ten bewijze hiervan strekt, dat de
gemiddelde Hitte vijfen-veertig graaden beloopt; de geheele afwisseling tusschen
de sterkste Koude in den Winter en de grootste Hitte in den Zomer is van
vijf-en-twintig tot zeven-en-vijftig graaden op FAHRENHEITS Thermometer. Des
Barometers loop is in drie duimen bepaald. Van hier de weinige heerschende ziekten,
die een gevolg zijn van de uitersten in de Lugtsgesteltenisse; van hier de gezondheid
en sterkte, die de Inwoonders doorgaans genieten tot een hoogen trap van jaaren,
en de voorbeelden van zeldzaame langleevenheid, welke men op die Eilanden
aantreft. Aansteekende ziekten kent men 'er niet.
Uit een zeer naauwkeurig overzigt deezer Eilanden, eene halve eeuw geleden
gedaan, 't welk bekragtigd is door herhaalde volgende waarneemingen, blijkt, dat
het getal der Orcadische Eilanden niet minder dan zeven-en-zestig beloopt.
Negen-en-twintig deezer zijn bewoond;
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de overige acht-en-dertig, in de oorspronglijke landtaale Holms geheeten, zijn veel
kleinder, en worden steeds tot weiden gebruikt. Behalven alle deeze, zijn 'er
verscheidene, die, bij hoog water, onderloopen, en naauwlijks eenigen grond hebben
om gewas voort te brengen: op deeze kunnen Landdieren bezwaarlijk bestaan:
deeze worden in de landtaale Skerries geheeten, 't geen zo veel zegt als scherpe
en ruwe rotzen. Op deeze, egter, hoe weinigbeduidend zij mogen voorkomen,
worden zomtijds hutten voor het Zomersaisoen opgeslaagen, om 'er eenige lieden
te huisvesten, die 'er zeeplanten verzamelen, droogen en verbranden, om de assche,
die ten gebruike dient. De Holms worden, in dat jaargetijde, veel bewoond ten zelfden
einde. Naardemaal het gras op de laatstgemelde zeer fijn en teffens weelderig is,
verkrijgen de schaapen en het vee, daar geweid, schielijk eene zeer groote maate
van vetheid. Doch 'er is iets, of in den aart der planten, die deeze Eilanden
voortbrengen, veroorzaakt doordien zij dikwijls met zeewater overspoeld worden,
of dat de beesten veel zout water drinken, of zomtijds zeeplanten eeten, 't geen het
vleesch min smaaklijk maakt dan dat van beesten, in andere omstandigheden vet
geworden. Voor het grootste gedeelte nabij grooter Eilanden gelegen, van welke
zij blijken afgescheurd te zijn, behooren en de Holms en de Skerries doorgaans in
eigendom aan de bezitters der landen, niet die 'er naastbijgelegen, maar door het
ondiepste water 'er van afgescheiden zijn.
Het grootste Eiland is het Mainland of Pomona, 't welk in de lengte van Oost tot
West dertig Engelsche mijlen haalt. Op veele plaatzen is de breedte zeer smal, in
't midden niet meer dan ééne mijl, 't welk dit Eiland als 't ware in twee Schiereilanden
verdeelt. De ruime en schoone Baai van Scalpa bepaalt de eene zijde van de
landengte, en de Baai van Kirkwall vormt de andere. De oude Stad Kirkwall is
gelegen aan de noordzijde van die strook lands, na den zuidoostkant van eene Baai
van denzelfden naam; en door een waterstroompje, midden door de Stad loopende,
(over 't welk een steenen brug van één boog, ten gerijve der Inwoonderen, gebouwd
is) wordt de Stad verdeeld in de Oude Stad, die langs de Baai strekt, en de Nieuwe
Stad, die zich zeer verre zuidwaards uitstrekt.
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Die Stad, de Hoofdstad der Orcadische Eilanden, heeft slegts ééne straat, met veele
schoone huizen te wederzijden, die, van wegen den stijl, waarin eenige gebouwd
zijn, en de wijze van opsiering, (om niet te spreeken van de net aangelegde tuintjes
daarbij) vergeleeken mogen worden met die van andere kleine Steden in het Rijk.
Veele Heeren van middelen woonen hier; men vindt 'er een groot aantal winkeliers;
doch het volk bestaat meest uit handwerkslieden, scheepvaarders, en de zodanigen,
die loopend werk doen; en wanneer men de bevolking der Lands-parochien, die
een vierde van het geheel uitmaakt, in aanmerking neemt, zullen de vereenigde
parochien van Kirkwall en St. Ola, in welke twee vaste geestlijken zijn, het eerste
omtrent duizend en het laatste vijfhonderd inwoonders bevatten.
Zelfs in vrij oude tijden blijkt die Stad eene plaats van geen gering aanbelang
geweest te zijn; dan de aart van derzelver regeeringsgesteltenisse, alsmede de
uitgestrektheid der daar genootene vrijdommen, onder een ander en veel vroeger
Bestuur, is voor ons grootendeels verborgen, uit hoofde van mangel aan zodanige
bescheiden, als te onzer onderrigtinge zouden kunnen dienen. Eene plaats van veel
naams zijnde, geeft ons zulks allen grond om te gelooven, dat zij in veele opzigten
uitstaken; en, welke die voorregten ook mogen geweest zijn, zij werden alle, kort
naa de overgifte der Eilanden, daaraan verzekerd door een Handvest der Schotsche
Souverainen, die de Stad tot een Koninglijken Burgt verhieven; welk Handvest
bekragtigd werd door twee elkander opvolgende Monarchen; en alle de regten en
vrijheden, welke de Stad verkreeg, werden ten laatsten bekragtigd door eene
Parlements-Acte. - De Haven der Stad is zeer beroemd, van wegen derzelver ruimte
en veiligheid; de kleigrond is zo vast, en de diepte des waters zodanig, dat 'er
ankerplaats is voor schepen van de grootste soort en in grooten getale.
Dungs-Baai of Durnethead, in Caithness, was Kaap Orcas der Ouden, van welke
het naastdenklijk is, dat deeze keten van Eilanden, 'er rechtstreeks over gelegen,
den naam ontleende. TORFAEUS dagt, en niet ten onregte, dat de Kaap, bestaande
uit eene harde en vaste rots, den naam kreeg van het oude Deensche woord Orca,
't geen Sterkte aanduidt.
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Reeds vroeg werden de Orcadische Eilanden bekend, en schijnen eerst bevolkt
geworden te zijn door de Picten, die, gelijk uit hunne taal, zeden en gebruiken valt
op te maaken, van de oude Gothen afstamden. Die zich hier nederzetteden, waren,
gelijk de overige, een vrij volk, schoon beheerscht door Opper-magistraaten, onder
den naam van Koningen, die, gelijk waarschijnlijk is, nu eens onashangelijk waren,
dan eens schattingschuldig aan de Pictische Monarchen, in het Noorden van
Schotland, geduurende een tijdperk van verscheide honderd jaaren.
Omtrent het einde van de negende of het begin der tiende Eeuwe werden de
Orcadische Eilanden aangevallen, en moesten het gewonnen geeven aan het
overweldigend vermogen van een krijgshaftig volk, komende uit de meiren en oevers
van Noorwegen, die de Inwoonders te onderbragten of uitrooiden, dewijl wij hun
niet meer vermeld vinden in de krijgsverrigtingen van dat tijdperk, schoon die
bedrijven breedspraakig zijn vermeld geworden door de Geschiedboekers der
volgende Eeuwe.
Zints dien tijd stonden de Orcadische Eilanden onder het beheer der Souverainen
van dat land, die, door Edellieden van hoogen rang, hun als Onderdaanen
beheerschten, maar niet als slaaven behandelden; zodanig, dat zij, geduurende
den tijd deezer regeeringe, welke tot het midden van de vijftiende Eeuwe duurde,
eene maate van vrijheid schijnen genooten te hebben, welke, ten dien dage, in veele
deelen van Europa onbekend was.
Steeds zugtten deeze Eilanden onder den last der ongelegenheden, eigen aan
den staat van een afgelegen Gewest, verre verwijderd van den Zetel der Magt,
buiten het bereik van rijkdom en koophandel. Met weinig aanmoedigings tot
vlijtbetoon, kwijnden zij in werkloosheid en onbekendheid, uitgenomen de tijdperken,
wanneer zij te veld trokken, om hunnen moed te betoonen tegen hunne vijanden,
die nimmer hunne bezittingen of persoonen ongestraft aanvielen.
Dan, schoon dit moedbetoon voor eenen tijd hun mogt beveiligen voor gevaarlijke
vijanden, door den krijgsgeest onder hun leevendig te houden, kon zulks weinig of
geen invloed hebben, om eene nuttige en standhoudende werkzaamheid te wege
te brengen. - Naa
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dat zij onderworpen wierden en aan de Kroon van Schotland gehegt, zou men
veelligt denken, dat het lot dier Eilanderen, ten deezen opzigte, verbeterde. Dit was,
nogthans, het geval niet: want, daar zij zomtijds voor korten tijd verhuurd werden
of gelaaten aan Stedehouders der Kroone (die dikwijls veranderden) en op andere
tijden geschonken aan behoeftige Gunstelingen voor eenen korten tijd, hadden
deeze allen geen vast en duurzaam belang in de welvaart deezer Eilanden, of
beweegreden om iets aan te vangen tot derzelver verbetering.
Immers, naa dat de Orcadische Eilanden aan de Kroon van Schotland werden
onderworpen, gingen zij, van hand tot hand, over aan onderscheidene Persoonen,
die bijkans allen de ongelukkige Inwoonders plaagden en verdrukten. JACOBUS DE
I gaf ze verscheide maalen weg, en hernam ze weder. Koning CAREL DE I schonk
ze, te midden van de hooggaande rijksonlusten, aan WILLIAM, Graaf van MORETON;
CROMWELL ontzette hem daarvan, en bevolkte die Eilanden met eenigen zijner
Soldaaten. CAREL DE II gaf ze weder aan de Familie van MORETON; kort daarop
werden ze hernomen, en door eene Acte van het Parlement aan de Kroon gehegt.
Een Graaf van MORETON verwierf egter, ten jaare 1742, deeze Eilanden, als eene
volkomene gifte, door de wetgeevende magt bekragtigd. Deeze Graaf, zich bij het
Parlement vervoegende, hadt beloofd, dezelve te zullen verbeteren, in gevalle zij
aan hem werden afgestaan, op de voorwaarden, door hem aangeboden: dan hij
was niet in 't bezit dier Eilanden gesteld, of hij verbrak de aangegaane verbintenissen,
en volgde het oude stelzel, vorderende op dezelfde wijze, en met dezelfde strengheid
als voorheen, de opbrengsten en leenregten. Zijne leenhoorigen, gebelgd over dit
gedrag, maakten hem dit leen zo weinig aangenaam, dat hij, in den jaare 1766,
afstand deedt van alle regten, aan den Vader van den tegenwoordigen Lord DUNDAS,
die thans het bezit deezer Eilanden heeft. - De bevolking van dezelve beloopt
tegenwoordig omtrent vier-en-twintig duizend zielen.
Niettegenstaande de uitsteekende goedheid van den grond, en de gunstige ligging
voor verscheidenerlei gebruik, liggen veele landen woest, en andere slegt bebouwd.
Manufactuuren worden 'er zeer schaars ter

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

197
hand genomen; de Visscherijen verwaarloost men bijkans geheel en al; en de
weinige Koophandel, die 'er gedreeven wordt, verdient naauwlijks genoemd te
worden.

Aan de Uitgeevers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MIJNE HEEREN!

Veeler oogen zijn buiten twijffel tegenwoordig gevestigd op Rusland, en angstig
verwacht men den uitslag der krijgsverrichtingen tusschen die Mogendheid en den
Keizer der Franschen. Het nevensgaande stukjen betreft ook Rusland, maar in een
geheel ander opzicht. Ik trof het onlangs aan in het Intelligenzblatt der Hallische
Allgemeine Literatur-Zeitung voor 1806. No. 122. Het komt daar voor als getrokken
uit Brieven van eenen welonderrichten en reeds lang in Rusland woonenden
Duitscher, van de maanden Maart en April 1806. Kunt Gij 'er eenig gebruik van
maaken in uw Mengelwerk, het is zeer tot uwen dienst. Misschien oordeelt Gij en
uwe Leezers, dat Keizer ALEXANDER en zijne Voorzaaten hunnen tijd wel nuttiger
hadden kunnen besteeden dan aan het geduurig uitzetten der grenzen van hunne
heerschappijen. Ik ben, enz.
F........ 2 Maart 1807.
M.N.

Iets over de volksbeschaaving in Rusland, met betrekkinge tot
godsdienst en zedeleer.
De groote hoop der Russen staat, met opzicht op de beschaaving des Verstands,
nog op eenen zo laagen trap, dat de gemeene Man, de Boer, de Handwerksman,
en de Krijgsknecht, noch schrijven noch leezen kan. Men zoude te veel zeggen,
indien men wilde onderstellen, dat, van de gemelde Volksclassen, Eén onder
Duizenden konde leezen. Wel leide CATHARINA II in de Hoofdsteden Schoolen aan,
waarin, zonder eenige betaaling te vorderen, onderwijs in leezen en schrijven

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

198
wordt gegeven; maar zeer weinigen namen daaraan deel, en deezen waren louter
Stedelingen. In Moscow, waar tegen de 400,000 Inwoonders zijn, bezochten
naauwelijks 1000 Leerlingen deeze Schoolen. De groote Schoolinrichtingen, die
onder de tegenwoordige Regeering tot stand komen, zijn eigenlijk voor den
gemeenen Man niet berekend. Ook zal waarschijnelijk niet alleen het tegenwoordige,
maar zullen nog verscheiden Geslachten voorbijgaan, eer de Russische Landman
in dien toestand komt, dat het Leezen-leeren eene behoefte worde voor zijne
kinderen.
Bij dit geringe aantal der geenen, die in Rusland kunnen leezen, heeft toch de
Grieksche Kerk 'er voor gezorgd, dat haare Leden met den Bijbel niet te eenemaal
onbekend blijven. Bij de dagelijksche, veele uuren lang duurende,
Godsdienstoefeningen worden, behalven de Liturgien, Voorleezingen gehouden uit
het Oude en Nieuwe Testament, in het bijzonder uit de Psalmen, Euangelien en
Apostolische Brieven, zo dat deeze drie Stukken in één jaar meer dan eenma al
gelezen worden, en daardoor den vlijtigen Kerkgangeren inderdaad genoegzaam,
en dikwijls tot verwonderens toe, bekend zijn. Doch het getal van zulke
Kerkenbezoekeren is gering. De ingevoerde Kerkelijke Overzetting is in de
Sclavonische Taale, maar niet in den eigenlijken Tongval des Lands. Wegens het
menigvuldige gebruik bij de Godsdienstoefening wordt deeze Taal wel door de
meesten, die de Vergadering vlijtig bezoeken, verstaan; maar veelen is zij nogtans
duister. Het ware dus te wenschen, dat men eene Overzetting had in de gemeene
Landspraak. Doch dit zoude niet alleen, met betrekkinge tot de taal zelve, van den
kant des Overzetters, zwaarigheden ontmoeten, maar nog grootere en weezenlijker
van den kant der laagere Volksclasse. De zo noodwendige verbetering der
menigvuldige zinstoorende schrijffeilen in de Handschriften, waarvan men zich nog
in de XVIIde eeuwe bediende, welke de Patriarch NICON bewerkstelligde,
veroorzaakte, zo als bekend is, de scheuring van den aanhang der Separatisten
(*)
Raskolniki geheeten, dat is Scheurmaakers (of, zo als zij

(*)

[Men heeft van deeze menschen eenig bericht big MOSHEIM, Kerk. Geschied. D. VIII, bl. 672
env.]
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zelven zich noemen, Starovierszy, of Oudgeloovigen) die tot heden toe der Kerke
en den Staat een last is. Om zulke toevallen in het toekomende voor te komen,
bestaat 'er eene Landswet, volgens welke geen Bijbel, noch eenig gedeelte van
denzelven, en in het algemeen geen Boek in de Kerke gebruiklijk, anders mag
gedrukt worden, dan onder het onmiddellijke opzicht der hoogste Kerkelijke
Rechtbank, de heilige bestuurende Synode, in derzelver Drukkerijen, en met
Kerkelijke Letteren, welke naar de oude Handschriften gevormd zijn.
Grieksche Bijbels vindt men in Rusland niet, dewijl onder 100 Geestelijken
misschien naauwelijks één Grieksch verstaat. De weinige Grieksche Testamenten,
welke men in sommige schoolen gebruikt, worden uit Leipzig ontboden. In de
zestiende eeuw werd in Polen een Russische Bijbel in quarto gedrukt, maar welke
in Rusland nooit erkend is. De exemplaaren daarvan behooren tegenwoordig onder
de grootste zeldzaamheden. In het midden der XVIIIde eeuwe verscheen eene
schoone uitgaaf in folio, waarvan het exemplaar vijf ponden sterling kostte; en in de
laatste helft der gedachte eeuwe werd de Bijbel tweemaal uitgegeven te Kiow, eens
in drie Deelen in 8vo. (voor 2 ponden sterling) de andere keer in drie Deelen in folio.
Deeze drie Uitgaaven mogen van 5 tot 6 duizend exemplaaren uitgemaakt hebben.
Daar nu Rusland eene bevolking heeft van 40 Millioenen, blijkt hieruit reeds, hoe
zeldzaam de Bijbels daar moeten zijn. Vandaar weet men gemeenlijk op eenen
afstand van 100 en meer wersten, waar een Bijbel, als eene zeldzaamheid, te vinden
is. In geen Boeren-huisgezin ziet men hem, en ten uitersten zelden bij eenen
Koopman of Edelman. Ook onder de Geestelijken ontbreekt het zeer aan Bijbels.
Men geeft ook geen verlangen te kennen om ze te bezitten. Die niet kunnen leezen,
noemen zichzelven, inderdaad dikwijls met leedweezen, blind: anderen vergenoegen
zich met het dagelijksche (of ten minsten op feestdagen) voorleezen van enkele
afdeelingen in de Kerk. Maar in het algemeen is 'er niet veel godsdienstige gezindheid
in Rusland, dewijl het 'er ontbreekt aan godsdienstige opvoedinge. Van de hoogere
Standen af tot op de Boeren toe, geniet gewoonlijk niemand eenig ander onderwijs
in den Godsdienst, dan het bovengemelde, door het hooren der Liturgien en
Voorleezingen
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in de Kerken. - Ook zoude het zeer bezwaarlijk zijn, dit gebrek te verhelpen. Voor
tien jaaren ondernam een aanzienlijk Gezelschap de verbreiding van godsdienstige
Werken in Rusland te bevorderen; en daar het geene Kerkboeken konde leveren,
beproefde men andere stichtelijke boeken voor niet uit te deelen. Maar het
Gezelschap werd verstoord, als verdacht van andere staatkundige bedoelingen. Voor het overige heeft men, behalven de reeds gemelde Uitgaaven van den Bijbel,
nog Psalmboeken, de Euangelien en Epistelen, van verscheiden Drukken en in
allerlei Formaaten; gelijk ook van onderscheiden, doch nooit zeer laage prijzen, en
meest alleen tot gebruik der Kerken. Evenwel kunnen de liefhebbers zich te Kiow,
Moscow en St. Petersburg, schoon ook niet altijd, voor den bepaalden prijs, voorzien
van eenen Bijbel, bij de Boekverkoopers der Synode. Minder moeite heeft men om
een Psalmboek te bekomen; want deeze zijn de gemeenste.
Zedert het jaar 1766 zijn, in het Gouvernement van Saratow aan de Wolga,
Volkplantingen van Duitschers aangelegd. Daar zijn 13 Protestantsche Kerspels,
bij welken Luthersche en Hervormde Predikanten staan, die men uit Duitschland
en uit Zwitserland derwaards beroepen heeft, maar welken het, bij de tegenwoordige
hooge prijzen der Leevensmiddelen, bezwaarlijk valt met hunne huisgezinnen op
eene fatsoenlijke wijze door den tijd te komen. - De Broeder-Gemeente te Sarepta
voorziet de daar zijnde Volkplantingen van Bijbels, die te Halle gedrukt zijn. Deeze
worden uit Duitschland ontboden; van den geheelen Bijbel jaarlijks omtrent de 100
exemplaaren; even zo veel van het N. Testament, en 50 Psalmboeken; dus van
250 tot 300 stuks. Men heeft op de plaats zelve geene Drukkerij, en te Moscow (de
naaste plaats aan de gemelde Landstreek, waar gedrukt wordt) of te Petersburg te
doen drukken, komt hooger te staan, dan wanneer men de boeken uit Leipzig
ontbiedt; want papier en kosten van drukken loopen daar zeer hoog. Zo kost de
Druk van eenen zogenoemden Feestpsalm der Broeder-Gemeente, van twee
(*)
Octavoblaadjens , van 500 tot 600 Exemplaaren, welke te Moscow bezorgd wordt,
te Sarepta telkens 18 of 20 Roebels. - In de Volkplantingen aan de Wolga zijn onder
de Protestanten nog veele huisgezinnen, die geenen Bij-

(*)

[Zekerlijk bladzijden.]
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bel bezitten; doch bij de meeste vindt men een Nieuw Testament. - De groote afstand
van hun Vaderland, waarin de daar zijnde Duitschers leeven, maakt het aankoopen
van alle boeken bezwaarlijk en duur. De onkosten der vervoeringe, waartoe de
Vracht te land en ter zee, het Inpakken, Commissiegelden en Tollen behooren,
maaken aldaar ieder boek meer dan nog eens zo duur als het te Leipzig bij den
(*)
Inkoop kost. Een Hallische Bijbel, bij voorb., in groot 8vo, die aan bladen op 12
Groschen en van binden te Halle of te Leipzig omtrent op even zo veel te staan
komt, wordt in de Volkplantingen aan de Wolga verkoft voor 3 Roebels en van 3 tot
(†)
20 Kopeiken , naar dat 'er de band uitziet. En die band is altijd een gemeene lederen
band, zwart geverwd of gemarmerd, en rood op snede: maar in zwart segrijn, en
verguld op snede, kost die zelfde Bijbel in groot 8vo meer dan vijf Roebels. Laat
men ze daar (als te Sarepta) binden, dan komen zij nog duurder te staan; waarom
zij ook allen gebonden ontboden worden.
Door de Broeder-Gemeente te Sarepta zijn reeds verscheidene poogingen gedaan
om het Christendom onder de nabuurige Kalmukken uit te breiden; maar tot nog
toe heeft men niets kunnen uitvoeren. Men heeft ook te Sarepta eenige stukken uit
den Bijbel in de Kalmuksche taal overgezet; maar zij zijn nog niet in druk verschenen.

Ironiesch allegoriesch tafereel der wijsgeerige transcendentaale
luchtkasteelen.
(Fragment uit de Inleiding eener Historie der Wijsbegeerte.)
Ask of the Learn'd the way; the Learn'd are blind.
POPE.

Wijsbegeerte! deze naam alleen doet ons tegen de uitgestrektheid, tegen de
algemeenheid van het onderwerp verlegen opzien. Ik zegge uitgestrektheid; immers
wie toch begeert niet wijs te zijn? Ik zegge algemeenheid; want waarbij toch kan
men, in de menschelijke maatschappij, de tot alles hoogstnoodzaakelijke, en tot op
de geringste werkzaamheeden invloed hebbende, waare Wijsbegeerte ontbeeren?
Zij voert

(*)
(†)

[Vierëntwintig gr. maaken eenen rijksdaler.]
[De Roebel heeft 100 Kopelken.]
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het gezag over alle weetenschappen, kunsten, daaden en begrippen.... wat zeg ik!
kunsten! weetenschappen! daaden en begrippen! elendig klein denkbeeld; neen!
zij vervult, zij wijzigt het Heelal!
Maar als wij de zaak toch een weinig nader indenken, dan zijn wij in het geval
van den man, die, volgends de fabel, voor het eerst een Kameel ziende, van schrik
bijna bezweek over de reusachtige gedaante van het langgehalsde en hooggepootte
dier, doch hetzelve vervolgends weder ontmoetende, derwaards liep, het voor den
kop streelde, en eindelijk 'er zo gemeenzaam mede werd, dat hij het breidelen en
met pakken bezwaaren durfde. Zo zal het ons welligt met het Mega Zoön, (het zij
mij vergund dit woord hier te bezigen, waarmede ARISTOTELES het Heelal
bestempelde,) het groote dier, dat Wijsbegeerte heet, insgelijks gaan, nadat wij
eerst een oog geslagen hebben op datgene, wat van ouds het hoofddoel van de
betrachtingen der Wijsgeeren uitgemaakt heeft, naamlijk de Wijsheid.
Wat eigentlijk Wijsheid is, kan al vooreerst uit de Geschiedenis der Wijsbegeerte
gantsch niet gemaklijk verklaard wordan, wijl alle Wijsgeeren naar eene bijzondere
Wijsheid op hunzelven streefden, en de een des anders Wijsheid dikwijls voor
dwaasheid hield; maar over het geheel schijnt de Wijsheid, die de meesten
bedoelden, bestaan te hebben, in niet alleen veel, maar in alles te willen weeten,
te spreeken van dingen, waarover de mensch zelfs niet eens denken kan, en
onzinnelijke begrippen, van welkers bestaan buiten de herssenen dier uitvinders
geen' grond was op te geeven, zinnelijk te willen verklaaren. Dit althands was van
ouds de grootste bemoeijing der Overnatuurkundige Wijsgeeren; schoon PROTAGORAS
en PYRRHO hun bereids voor veele eeuwen in het Grieksch gewenkt, en KANT hunne
navolgers nu eindelijk in het Hoogduitsch duidelijk beduid heeft, dat zij, en hij zelf
met hen, Kasteelen in de lucht bouwden.
Dit zij echter niet aldus verstaan, alsof wij het waarlijk zeer schoon en de aandagt
van elken Denker overwaardig Stelsel van den Koningsberger Wijsgeer, op eenige
de geringste wijze, zouden willen wederspreeken of in een onwaardig daglicht
stellen; daarvoor behoede ons de nieuwste Wijsheid, door middel der Kategorische,
apodictisch absolute, morale en alleen autonomische Imperatief; - neen! wij luisteren
in dezen naar geenerlei Hypothetische, en daarom ook Heteronomische, Imperativen,
welken zij ook zouden mogen zijn.
Om beknoptelijk, en tevens zo klaar mij mooglijk is, te doen gevoelen, dat zelfs
de best redeneerende Wijsgeeren Kasteelen in de lucht bouwen, zal ik alleen de
aandagt vestigen op hetgene de tot heden toe nieuwste Wijsbegeerte, omtrent onze
wijze van kennen, dat is, onze bewustheid der
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zinnelijke of natuurlijke, en der onzinnelijke of zedelijke waereld, leert.
'Er bestaan in de natuurlijke waereld dingen buiten ons; dit wordt als eene waarheid
ondersteld. Van deze dingen hebben wij eene gewaarwording; doch die
gewaarwordingen zijn echter de dingen zelve niet, maar enkel verschijnselen, welke
de gedaanten aanneemen, die onze denkformen dezelve geeven. Al wat ons dus
te vooren komt, wordt door onze eigene denkformen, zo gelijk het ons voorkomt,
voor ons, gewijzigd. Wij oordeelen dus, wanneer wij die verschijnselen voor dingen
buiten ons aanzien, even als hij, die, door een groen glas naar de maan ziende,
daaruit zoude willen besluiten, dat zij groen ware. Van daar, zeggen de nieuwere
Wijsgeeren, ontstonden de eeuwige twisten der vroegere Wijsgeeren, dat zij naamlijk
het verschijnsel voor het ding dat verschijnt, en hunne eigene, zich in hun
ophoudende denkformen, waarin zij de verschijnselen slechts opneemen, voor de
eigene formen der dingen hielden, en de bij hun alleen bekende praedicaaten, of
gezegden, op aan hun geheel onbekende subjecten, of onderwerpen, toepasten.
Van daar werden onophoudelijke en onoplosbaare geschillen gebooren, wijl alle
stellingen, op deze verkeerde handelwijze rustende, even zo wel vóór als tegen
beredeneerd konden worden. Zij bouwden dus alle hunne Stelsels op eene ijdele
lucht. Maar ook de nieuwe Wijsgeeren, die ons dit ten duidelijkste aanwijzen, kunnen
niet ontkennen, dat zij zelven op niets anders dan op deze verschijnselen, en dus
op denzelfden luchtgrond bouwen, wijl zij volmondig erkennen, dat het waare wezen
der dingen, buiten ons, voor ons volstrekt onbekend is. Neem eens, (om door een
zinnelijk voorbeeld deze leer kennelijker te maaken) wij worden gewaar, dat zich
daar, tevens met ons, een wezen bevindt, dat wij kaars noemen; wij zien dat wezen
aan, en het komt ons voor, als hadde het eene gedaante, wier toevallen wij aan
anderen, die nooit zodanig een licht gezien hadden, als rolrond en wit zouden
beschrijven. Wij zeggen daarbij: deze kaars staat in deze kamer, en heeft bereids
een uur gebrand. Maar komaan, laat ons ailen deze kamer verlaaten, en de kaars,
zo wij meenen, alleen in dezelve laaten staan; zal dan dat oirsprongsbeeld, dat wij
meenen achter te laaten, in deze kamer staan, een uur gebrand hebben, en nog
een uur voortbranden? Daarvan zijn wij volstrekt onzeeker; alles wordt mooglijk
anders, als wij heengaan: want wij neemen, volgends de nieuwe Wijsbegeerte, en
form en tijd en ruimte met ons mede, wijl die niet buiten ons, maar alleen in ons
plaats hebben, slechts denkformen zijn, waaronder wij niet de kaars, maar alleen
het verschijnsel der kaars, opgenomen hebben. Verbeeld u al verder, dat die zelfde
kaars bij ons op eene tafel stonde, en dat er eene kat nevens zate, en,
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met derzelver gewoone veelbeduidende aandagt, die kaars, even als wij,
beschouwde, en 'er ook eene gewaarwording van hadde; dan zoude die kat juist
dezelfde denkformen als wij moeten bezitten, om die kaars insgelijks rolrond en wit,
of wel, even als wij, te beschouwen. Heeft het goede beest andere denkformen,
dan zal het welligt deze kaars voor een driehoekig, blaauw of geel wezen houden,
of wel 'er zich eene gedaante aan denken, welke onmooglijk door den mensch
gedacht, veel min uitgedacht kan worden. Een derde gewaarwordend wezen, bij
voorbeeld een hond, mede bij of op de tafel staande, zal, naar den aart zijner
denkformen, 'er welligt een cirkel, ovaal, of nog eene andere, en voor ons en voor
de kat ondenkbaare, gedaante aan geeven. - Wat nu is de rede van dit verschil? deze: dat noch wij, noch de kat, noch de hond, het wezen, dat wij zo verschillend
beschouwen, eigentlijk zien. Maar wat zien wij dan? - alleen deszelfs verschijnsel.
En hoe zien wij dat verschijnsel? - juist in die gedaante, als elks bijzondere denkform
het kneedt. Is nu de denkform van de kat, om zo te spreeken, driehoekig, het
verschijnsel zal haar driehoekig voorkomen; is die van den hond cirkelvormig, het
verschijnsel wordt ook bij hem al zo; is die van den mensch rolrond, het verschinsel
der kaars zal zich bij hem rolrond voordoen: maar het is geen mensch, kat noch
hond mooglijk, ooit te kunnen weeten, hoedanig het oirsprongsbeeld van het
verschijnsel, dat de gedaante zijner denkformen aanneemt, zelf gewijzigd zij; ja het
is zelfs zeer moeilijk te bewijzen, of het buiten ons wel werkelijk aanwezig zij. - Dus
kan men, zelfs op grond der nieuwste wijsgeerige stellingen, zeggen, dat alle onze
redeneeringen over de stoffe en form der dingen buiten onze denkformen, op
onzeekere verbeeldingen gegrond werden, en als Kasteelen, die in de lucht gebouwd
zijn, aangemerkt kunnen worden.
Maar welligt heeft deze onzeekerheid alleen in de ervaaringskennis en in het rijk
der natuur plaats; - in het rijk der zeden zullen wij welligt zeekerer besluiten kunnen
vormen. - Welke dan zijn de voorwerpen, die wij in het zedelijke beschouwen? Dit
zijn de denkbeelden van goed en kwaad; immers onder die beide hoofddenkbeelden
kunnen wij alle de overige, kortheidshalve, betrekken. Maar deze denkbeelden zijn
eene soort van zedelijke verschijnselen, welke ook door hunne in onze ziel liggende
denkformen gewijzigd worden; die denkformen der ziele noemt men Kategorien des
theoretischen verstands. Welk is nu het middel, waardoor wij deze denkbeelden
onderscheiden? Andwoord: de zuivere Rede. Maar duldt dat ik u hier vraage: is
deze onze zuivere Rede volma a k t of onvolmaakt? en uw andwoord in de volgende
Dilemma plaatse: Zo ge zegt volmaakt, dan zijn wij onfeilbaare wezens; dan zijn wij
Goden; - zo ge zegt onvolmaakt, dan zal
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ook zeeker onze kennis van goed en kwaad insgelijks onvolmaakt zijn. Maar staat
dan het redekavelen op grond eener onvolmaakte Rede niet gelijk met het bouwen
van Kasteelen in de lucht? en hoe toch kunnen wij ons verzeekeren, dat onze
Kategorien, waaronder wij de zedelijke begrippen ontfangen, ons meer zeeker
derzelver waare wezen voordraagen, dan onze denkformen, waarin wij de
verschijnselen der zinnelijke waereld opneemen, ons de wezenlijke identiteit der
stoffelijke wezens buiten ons voorstellen? - Derhalven, van welke zijde wij de
afgetrokkene wijsgeerige stelsels ook mogen beschouwen, de grondslagen liggen
alle op de onvaste wolken van ons beperkt en beneveld verstand gevestigd. Dit te
kennen, dit te gevoelen, dit toe te stemmen, is het maximum, waartoe de
menschelijke wijsheid in den zinnelijken stand naderen kan. Mooglijk is 'er nooit
wijzer taal gevoerd, dan de waarschijnlijk alleroudste stelregel, die ons nog van de
wijsheid der Oosterlingen is overgebleeven; naamlijk deze: Wij zijn van gisteren en
weeten niets! Met deze stelling nam het geheele heir der volgende stellingen eenen
aanvang, bleef, tot heden, meer dan vier duizend jaaren, ronddraaijen in een' grooten
cirkel van onzeekerheeden en verwarringen, wiens einde thands bij deszelfs begin
weder te zamen komt; zodat wij nog heden moeten uitroepen: wij zijn van gisteren
en weeten niets! - Doch laat ons deze afgetrokkene bespiegelingen daarlaaten, en
liever meer bepaaldelijk het oog vestigen op het meer zinnelijke, dan wel op het
afgetrokkene en redekundige der Wijsbegeerte. Wij hebben slechts dezen ernstigen
uitstap gemaakt, om onze meening met de allegoriesche uitdrukking, dat de
Wijsgeeren Kasteelen in de lucht bouwen, in derzelver waare daglicht voor te stellen.
De Fransche Dichter RESNEL zegt, derhalven, in den geest van den Engelschen
(*)
POPE , met veel grond:
Joignons donc à l'espoir une humble defiance,
Et craignons les écards, où jette la sciënce.
Attendons que la Mort, ce maitre untversel,
(†)
Decouvre à nos esprits les loix de l'Eternel .

Welke regels omtrend op deze wijze in onze taale te geeven zijn:
Komt, voegt dan bij de hoop een needrig misvertrouwen,
En vreezen wij de rots, waarop de Wijzen bouwen.
Men wachte, tot de Dood, die alles openbaart,
De wet des Eeuwigen aan ons verstand verklaart.

(*)

(†)

Hope humbly then, with trembling pinions soar.
Wait the great teacher Death; and God adore.
Essay on Man, Epist. I.
Essay sur l'Homme, traduit de l'Anglois, par Mr. l'Abbé DU RESNEL, Epitre I.
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Deze verhevene Bouwkunst is juist bij de Wijsgeeren niet alleen te zoeken. Bouwen
en vechten schijnt in het algemeen den mensch zo eigen te zijn, als den vogelen
het vliegen en der visschen het zwemmen. Immers, waar ooit menschen waren,
van de vroegste tijden af, tot op dit uur toe, werd en wordt nog gebouwd en
gevochten. De Keizers, Koningen, Vorsten en Grooten, de aanzienlijken, de
gegoedde lieden, de mindere standen, in één woord, alle menschen, zo van den
hoogsten als van den laagsten stand, bouwen en vechten, zo wel in de lucht als op
aarde. Maar de Wijsgeeren hebben nog dat bijzonder eigen plan in hun bouwen,
dat zij altijd hunne Kasteelen vlak voor de Kasteelen van anderen zetten, zo dat de
een des anders voorgevel volkomen achter zijn gebouw verbergt en hem geheel
zijn licht betimmert; dat ook, voor zo verre ze allen menschen en met menschelijke
zwakheeden behebd zijn, niet weinig vechten ten gevolge heeft; terwijl altijd het
laatste gebouw het meest in 't oog valt, en ook altijd voor het beste gehouden wordt;
schoon het dikwijls uit de afbraak van de achterste, en geheel door het optrekken
van laatere Kasteelen onbruikbaar gewordene, getimmerten is opgetrokken: want
de Wijsgeeren vallen wel wat hoog zuinig: tot hetgene ze met oude materiaalen
kunnen doen, zullen ze geen nieuwe gebruiken; als de form maar nieuw is, komt
het ook juist zo zeer op de stof niet aan; en of de form zelfs somtijds onbevalliger
ware dan die der afbraaken, dit doet 'er ook niet veel toe; het is toch een nieuwe
form, en dat is genoeg, om in de lucht een aartig verschijnsel, waar elk naar opziet,
te veroorzaaken.
Daar 'er nu op deze wijze van ouds in de lucht getimmerd is, kan men 'er een
geheelen rij gebouwen van dien aart, alle voor elkander geplaatst, en volgends
allerlei orden en onorden opgetrokkene, doch thands, door het gestadig gebrek aan
nieuwe materiaalen, alle gedeeltelijk gesloopte wijsgeerige Kasteelen, aantreffen.
De achterste zijn de Indiaansche en Oostersche Kasteelen. Deze zijn echter zo
zeer niet gesloopt, als wel van zwakheid en ouderdom grootendeels vergaan, wijl
ze meest uit rieten stijlen, mosch en klei zamengesteld, en met palmboombladen
gedekt waren. Daar voor staan de gebouwen der Chaldeën, Perslaanen en
Arabieren, welke Volken ook al hier en daar een riet uit de Indiaansche hutten
getrokken, maar toch alles met bitumineuse slijk opgemetseld hebben, die door den
tijd zo hard geworden is, dat de laatere sloopers ze niet klein konden krijgen, en
daarbij uit zulke onbehouwe stukken bestond, dat ze die door geenerlei geestelijke
dommekrachten verwrikken, of tot hun oogmerk verplaatsen konden; ze staan dus
nog geheel op hunzelven, en 'er zijn slechts eenige geringe sieraaden, tot de
Egyptische en Phoenicische wijsgeerige Luchtkasteelen, van gebruikt; deze
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staan 'er vlak voor, en maaken met hunne magere kolommen en vreemde
Sphinx-beelden eene zeer schraale vertooning; echter, daar ze meest van goede
bruikbaare en vervoerbaare basalt en Egyptisch marmer gesticht zijn, is 'er al menig
stukjen voor laatere gebouwen van verbruikt; althands de Grieken hebben, toen zij,
de een na den ander, hunne Jonische, Italische, Socratische, Eleatische, Epicurische,
Sceptische, Cyrenaische, Academische, Peripatetische, Cynische, Stoische en
Eclectische gebouwen 'er voor timmerden, rijkelijk wat van die Egyptische en
Phoenicische zuilen, pijlasters en ornamenten verbruikt, en een rij van gebouwen
gesticht, welke alle met de schoonste marmeren voorgevels pronkten; zo dat toen,
voor alle de laatere wijsgeerige Bouwmeesters van de middeleeuwen en den
hedendaagschen tijd, een overvloed van afbraak te haalen was, en wel alles beste
bruikbaare Grieksche brokken van Parisch en Egyptisch marmer; daar bouwden ze
ook vervolgends nog vlijtig van, elk naar zijn' bijzonderen nationaalen smaak; bij
voorbeeld, de Scholastieken heel Gothiek, donker, en met allerlei krulwerken
bezwaard; LEIBNITZ en WOLFF op zijn Duitsch, hecht en sterk; maar DESCARTES op
zijn Fransch, lugtig en ligt, doch bevallig; LOCKE op zijn Engelsch, grondig, maar
zwaarmoedig; en voor alle die gebouwen heeft eindelijk KANT, van de oude
Indiaansche rieten der achterste gebouwen en marmeren plaaten der Sceptische
gestichten, een modern Burgerhuis met groote glazen gezet; maar het dak is nog
niet geheel digt, de schutting staat 'er ook nog voor, men is 'er nog bezig met
kroegen. - Naast dien onafzienbaaren rij van min en meer vervallene Kasteelen en
Gebouwen staan vier groote misselijke Chineesche getimmerten, met schelletjes,
draaken en joosies versierd, het een vlak naast het ander, maar toch voor 't overige
geheel op hunzelven, en zonder dat een enkel stuk der andere afbraaken daartoe
gebezigd schijnt. Het eerste is dat van LAO, - het tweede van CON-FOU-TSE, - het
derde van FO, - en het vierde, dat zuiver Japansch is, van DAÏRI. Dat zijn raare, overal
magere en doorluchtige Lootsen; niemand der laatere Bouwheeren heeft 'er ooit
een enkelen draak of joosie van kunnen gebruiken, maar ze zijn genoodzaakt
geweest, om, als ze een joosie noodig hadden, een Chaldeeuwsch uit de afbraaken
op te zoeken. - Dan nog staan, aan de andere zijde der voor elkander gestichte
Gebouwen, eenige enkele Hutten; dat zijn die van de Noordsche Volken, Scythen,
Kelten en anderen; deze Hutten staan alle nevens, vóór en achter elkander, doch
met tusschenruimten genoeg dat ze elkander niet hinderen; zo dat dit vlek juist het
voorkomen van een Negerij of een Kraal der Hottentotten heeft.
Alle die Gebouwen nu, van het eerste tot het laatste, hoe hecht en welgegrond
ze ook mogen schijnen, zijn ongeheid.
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wijl ze werkelijk in de lucht staan; en die lucht is dat onstoffelijke, onvoorwaardelijke,
onbegrijpelijke en onkenbaare, waarop ze toch allen gesticht hebben; terwijl elk
naar zijn zin een vloer- of fundamentplank op dezelve lag, welke men Hypothesis
noemt; hierop stond elks gebouw in goede orde en symmetrie; het een was altijd
naar het ander; lag die fundamentgrond wat scheef, wel nu dan stond alles ook wat
scheef, even als de toren van Pisa; en als ze dan dien misstand zagen, zeiden ze
maar dat ze dat met voordagt gedaan hadden, en dat dit een kunst van bouwen
was, die niet ieder hun na kon doen, - naamlijk zo scheef te bouwen als men wil, en dat evenwel het gebouw staan blijft, omdat de loodlijn nog even binnen de basis
valt.
Daar staat nu dat luchtige onbemuurde Vlek volkomen in orde. Willen wij nu deze
Gebouwen wat nader leeren kennen, dan zullen wij best doen, het leven en de
gevoelens van enkele der voornaamste Bouwmeesters eens ter loops te overzien;
dat zal ons nog al een weinig licht over hunne wijze van bouwen verschaffen. Maar
voornaamlijk dienen wij te onderzoeken, wat hun bewoogen en aangespoord hebbe,
om zo ijverig zulke getimmerten, zo ver buiten het bereik onzer aardsche en zinnelijke
wooningen, even als Villa's, lusthuizen, buitenplaatsen, vóór en bij elkander te zetten.
- De grond van deze zucht ligt al weder in eene zelfde, het geheele menschdom te
zamen en elk individu in het bijzonder, van ouds tot heden toe, naar 't schijnt,
bijzonder ingeprente eigenschap, naamlijk de zucht of trek tot geluk, tot verbetering,
tot meerdere volmaaking; - en deze opmerking is wel het nuttigste en troostlijkste,
wat wij uit al dat geestelijk timmerwerk kunnen trekken. Indedaad, al wat ooit den
naam van Mensch kon draagen, trachtte van ouds gestadig beter, wijzer, en, in één
woord, volkomener te zijn, dan hij zich bevond te weezen: geen onzeekere wenk,
waarlijk, dat de Mensch tot een' oneindig volmaakbaaren stand, en dus tot hooger
einde dan hij hier kan bereiken, geschaapen is! Elk had wel van de Natuur dien
aanleg ontfangen, om gewaar te worden, dat 'er bij opeenvolging eenige
veranderingen van aandoeningen bij hem ontstonden; en men begon die, reeds
vroeg, aan buiten den mensch plaats hebbende wezens, die echter met den mensch
in een zeker verband stonden, toe te schrijven: maar de Mensch, altijd zo veel als
met zichzelven praatende, vroeg zich welhaast af: wat zijn die wezens? van waar
zijn ze? of liever, wat is de oorzaak van hun bestaan? Alle deze vraagen nu konden
de menschen zichzelven niet oplossen. Dit deed hen te meer verlangen om 'er iets
naders van te weeten, en die kennis als hun hoogste geluk aanzien, wijl ze hen
volkomener scheen te zullen maaken. Elk riep dus in zijne
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taal uit, hetgeen VIRGILIUS in de zijne in laatere tijden uitboezemde:
Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
Gelukkig is de mensch, die de oorzaak kent der dingen!

Dit geluk, echter, was een schaduwbeeld, waar ze allen naar greepen, zonder het
te kunnen vatten; elk begon zich een hutjen in de lucht te bouwen, dat zodra
omstortte als het gezet was; tot dat 'er onder de Grieken een Volk opstond, dat zich
met nadruk bemoeide om hunne twijfelingen op te lossen en hun verlangen te
bevredigen. - - -

Het vermogen der muzijk op de ziel.
Twee vrienden, die ieder met een kind weduwenaar waren gebleeven, hadden
elkander beloofd, dezelve te zamen in 't huwelijk te zullen verbinden. De Heer DE
B. en de Heer DE M. woonden te Parijs, zagen elkander dikmaals, doch hunne
kinderen kenden elkander niet. De beide vaders hadden afgesproken, dat zij elkander
niet eerder zien zouden, dan in het tijdstip des leevens, waarin het hart berekend
is om eene keuze te kunnen doen. Zij waren bedugt, dat zij, in de kindsheid kennis
aan elkander krijgende, die wederzijdsche liefde niet zouden gevoelen, die, op de
jaaren der driften, uit het eerste gezigt doorgaans geboren wordt.
In de opvoeding van JULIUS en VICTORINA was niets verzuimd. De Heer DE B.,
vader des eerstgenoemden, groot liefhebber van de muzijk, zag met onuitspreekelijke
blijdschap zijns zoons vorderingen in deeze betoverende kunst; op den ouderdom
van veertien jaaren was hij een meester op de viool; niet minder muntte VICTORINA
uit op de Piano-forte. De Heer DE B. bezogt op zekeren dag zijnen vriend. ‘'Er moet,’
zeide hij tot hem, ‘mijn waarde DE M., eene proeve genomen worden. JULIUS bezit
eene gestalte en houding, bevallig genoeg om een leevendigen indruk te verwekken;
uwe dochter is bekoorlijk; indien zij, elkander ziende, over en weder behaagen in
elkander vinden, gebeurt 'er zekerlijk niets ongemeens; indien zij, ons ontwerp
vermoedende, elkander dies te sterker beminnen, dit is ook zeer natuurlijk. Maar ik
heb eenen inval gekreegen, een zonderlingen inval, ik beken het, doch indien gij
denzelven goedkeurt,
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zult gij aan mijnen vuurigsten wensch voldoen. Onze kinderen moeten zoo nabij
elkander worden gebragt, dat zij elkander hooren, doch niet zien kunnen. Tot heden
toe zijn de oogen het eerste zintuig geweest, waarvan de Liefde zich bediend heeft
om zich een weg tot het hart te baanen; laaten wij haar eenen anderen weg doen
neemen; dat het gehoor de plaats van het gezigt vervange!’ De Heer DE M. nam
genoegen in dit plan; men liet twee kamers gereed maaken; de muur, die dezelve
van een scheidde, wierdt weggebroken, en een stijf gespannen taf daarvoor in de
plaats gesteld; en vermits de nieuwsgierigheid daarin eene opening zou hebben
kunnen maaken, wierdt aan weerskanten, op zekeren afstand, een traliewerk
geplaatst, 't welk men met eene zeer dunne stoffe overdekte. Met deeze voorzorge
hadt men van de nieuwsgierigheid, in soortgelijk een geval zoo natuurlijk, niets te
vreezen. Voordat JULIUS en VICTORINA in de kamers geleid wierden, voor hun
bestemd, wierdt hun uitdrukkelijk bevolen, en deedt men hun plegtig belooven,
aldaar niet te spreeken; zelfs waren zij met de vaderlijke ongenade gedreigd, indien
zij het stilzwijgen braken; om kort te gaan, zij hadden alleenlijk verlof om te zingen
en op de Instrumenten te speelen, welke zij beiden zoo uitsteekend behandeiden.
Men verbeelde zich VICTORINA's opgetogenheid, toen zij de welluidende klanken
der viool van JULIUS hoorde, en het bekoorlijk Air, welk hij straks daarop zong, met
de uitdrukking der zagtste aandoenlijkheid! Zij was in sterke verzoeking om vraagen
te doen aan de zoo lieflijke stemme, die in haar hart doordrong; doch zij herinnerde
zich haars vaders streng verbod. Zij plaatste zich aan haare Piano, en deedt op
haare beurt in JULIUS de bekoorlijkste verrukking ontstaan; hij verbeeldde zich, in
hoogere gewesten te zijn opgenomen, en de stemme van een hemelschen Geest
te hooren. Toen VICTORINA geëindigd hadt, alzoo JULIUS zijne opgetogenheid niet
met woorden mogt betuigen, klapte hij in de handen, vatte van nieuws zijne viool
op, en overtrof zichzelven in de nieuwe stukken, welke hij speelde. Zoo veel
behaagens vonden de beide jonge lieden in dit muzikaal gesprek, dat men hen tot
de gewoone zamenleeving niet kon doen terug keeren. Nergens waren JULIUS en
VICTORINA gelukkig, dan in hunne Muzijkzaal. De Schouwburg en het Bal waren voor
hun het grootste verdriet.
De hoop van den Heere DE B. wierdt vervuld: JULIUS was smoorlijk verliefd, en
VICTORINA ondervondt het tederste gevoel voor JULIUS; deeze, slaaf der gedaane
belofte, en evenwel onverduldig om aan zijne onzigtbaare beminde de drift te
verstaan te geeven, die hij voor haar gevoelde, vondt zich genoegzaam opgewekt
om Dichter te worden. Hij maak-
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te Romances, die alle de kragt zijner liefde en kwellinge uitdrukten.
VICTORINA, betoverd, tragtte op deeze Lyrische liefdeverklaaring met andere
coupletten te antwoorden: de regels der poëzije waren niet zoo goed in acht
genomen; doch zij erkende doordrongen te zijn van de gevoelens, welke zij hadt
doen ontstaan, en JULIUS bemerkte de misslagen in den stijl niet, welke iedereen
behalven hij zou ontdekt hebben.
Naa een langen proeftijd bereikten eindelijk onze twee gelieven den huwbaaren
ouderdom. Aan beiden wierdt het huwelijk afzonderlijk voorgeslagen, doch beiden
gaven 'er geen ander antwoord op, dan de verklaaring van hunnen diepsten afkeer
van den echt; eene zamenkomst hieldt men voor het dienstig middel ter verdrijvinge
van dien afkeer. Met de jaaren hadden JULIUS en VICTORINA alle de volmaaktheid
der uitwendige voordeelen verkreegen; de Natuur hadt ze hun met eene kwistende
hand geschonken; zij zagen elkander, en hunne oogen wierden inderdaad bekoord;
maar het besluit stondt vast om niet te willen trouwen. ‘Hoe is het mogelijk,’ zeide
de Heer DE B. tot zijnen vriend, ‘dat het hart hun niet gezegd heeft: zie daar het
Weezen, welk ik bemin! Het woord sympathie is dan een woord zonder zin.’ Zoo
dra JULIUS en VICTORINA van eene belemmerende zamenkomst verlost waren, liepen
beiden na hunne schrijftafel, en maakten eene Romance, die hun ongeluk met de
kragtigste woorden uitdrukte; verre waren zij van te vermoeden, dat de eene des
anderen volkomene genegenheid bezat, en zij zwoeren (zonder de ligtvaardigheid
diens eeds te vermoeden) nooit te zullen vereenigd worden!
Niet beter slaagden nieuwe zamenkomsten: de twee gelieven vonden geen
vermaak in elkander te zien. De Heer DE B., van nu af volkomen overtuigd, dat elk
hunner getrouw was aan de gevoelens, die de Muzijk alleen in hun hadt verwekt,
was op een slottooneel bedagt: de behangzels, welke de twee kamers
vaneenscheidden, wierden zorgvuldig losgemaakt, en derwijze ingerigt, dat zij bij
de geringste aanraaking moesten vallen. De twee vrienden geboden JULIUS en
VICTORINA, zich op het voordeeligst te kleeden, en zeiden, dat zij hen dien dag een
nieuw muzijk wilden hooren uitvoeren, welk men zeide zeer voortreffelijk te zijn;
JULIUS zou de eene partij, VICTORINA de andere speelen. De vaders gaven het
afgesproken zein; en, tot groote verbaasdheid der twee gelieven, zongen zij een
duo, waarin zij elkander eene eeuwige liefde zwoeren. De verrassing, de verrukking
smoorden bijkans hunne stemmen; welhaast hoorde men niets dan zuchten. Thans
deedt de Heer DE B. de behangzels vallen. Met verbaasdheid herkenden de jonge
gelieven elkander, en vloogen
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op elkander toe; maar de traliën - de traliën waren daar; zij konden niet als het
overige verdwijnen; - JULIUS, zonder dat hem de weg wierdt geweezen, bevondt
zich in vier sprongen aan de voeten van VICTORINA. Weinige dagen daarnaa
vereenigden de Heer DE B. en de Heer DE M. hunne kinderen met elkander.

Panharmonicon.
De Heer JAN MAELZL, woonagtig te Weenen, bevindt zich thans te Parijs, om aan
het oordeel van het verlicht publiek in die hoofdstad een Muzijkinstrument te
onderwerpen, door hem uitgevonden. Dit speeltuig, 't welk alleen door veeren in
beweeging wordt gebragt en gehouden, geeft het geluid van alle blaasspeeltuigen,
en verschaft aan hetzelve eene vastheid en volmaaktheid, welke de kunst, ondanks
de poogingen der grootste meesters, niet heeft kunnen bereiken. De speeltuigen,
uit welke het is zamengesteld, zijn de Dwarsfluit, de kleine Fluit (flauto picciolo) de
Klarinet, de Hoboo, de Basson, de Hoorn, de Serpent en de Trompet. Die speeltuigen
zullen nog vermeerderd worden met de Keteltrom, de groote Trom, de Bekkens, de
Triangel, enz. De naam Panharmonicon (Alharmonie) ontvouwt volkomen de natuur
van dit speeltuig.
De Heeren CHERUBINI, MEHUL, PLEYEL en RIGEL hebben niet verzuimd, aan den
Heere MAELZL eene getuigenis van hunne bijzondere hoogachtinge te geeven, door
hem Muzijkstukken, door hen vervaardigd, ten geschenke aan te bieden. Wij zelven
zijn getuigen geweest van de uitvoering der Krijgs-symphonie van HAYDN, van eene
Echo, opzettelijk door den Heer CHERUBINI vervaardigd, van een Franschen Marsch,
en van verscheiden Allemande-danzen. Onmogelijk is het, dat een gezelschap
Muzikanten harmonieuse stukken met meer naauwkeurigheids, juister afgemeetene,
en wij zouden schier zeggen, meer onveranderlijk bepaalde, ineensmeltingen
(nuances) van het piano en het forte, kunnen uitvoeren. Het is niet slegts eene
zinbegocheling; men hoort de eigen klanken der speeltuigen zelve. De Trompet
heeft inzonderheid om doen verbaasd staan; een Virtuoos zoude het niet verder
kunnen brengen. 't Geen de voornaamste verdienste van dit werktuig uitmaakt, is,
dat de maaker voor elk blaas-instrument een mondstuk heeft uitgevonden, aan
deszelfs natuur eigen, en dat tevens, met de meeste volkomenheid, aan het
vermogen der menschelijke stemwerktuigen beantwoordt.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Leevensberigt van James Beattie, L.L.D.F.R.S.E. Hoogleeraar in
de Zedelijke Wijsbegeerte en Redeneerkunde te Aberdeen, Lid van
de Zeeuwsche Maatschappij der Weetenschappen, en van de
Letterkundige en Wijsgeerige Maatschappij te Manchester.
Aan de Heeren Schrijvers der Vaderlandsche Letteroefeningen.
MIJNE HEEREN!

Ik ben een zeer groot liefhebber van Leevensbeschrijvingen. Gaarne wensch ik,
inzonderheid, Mannen te leeren kennen, die, door hun Verstand, Weetenschap en
Geleerdheid, zich eenen welverdienden beroemden Naam verwierven. Ik heb, in
dit stuk, veele gelijk denkenden en eveneens gevoelenden. Hun en mij is het hoogst
aangenaam, in het Mengelwerk uwer Letteroefeningen, doorgaans in elk Stukje,
dus een onthaal te ontmoeten. Lang had ik gewenscht, eenig bijzonder onderricht
te ontvangen wegens den Aberdeenschen Hoogleeraar BEATTIE, die, door een aantal
zijner Schriften, in onze taal vertolkt, in zeker voege ons landeigen geworden is.
Immers hebben wij van hem vertaald in handen eene Verhandeling over de Natuur
en de Onveranderlijkheid der Waarheid, ten jaare 1773, door PETRUS GERARDUS
DUKER, in 't licht gegeeven. - In het Mengelwerk uwer Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen zag men van tijd tot tijd het voornaamste geplaatst uit BEATTIE's
Werk over de Dichtkunde, zo verre zij de ziel roert, (te vinden in het II D. 2 St. bl.
473. III D. 2 St. bl. 397, 568, 608. IV D. 2 St. bl. 21,
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66, 195, 242, 362.) - In den jaare 1783 kreegen onze Vaderlanders 's Mans keurige
Proeve over het Lachen en het Gelachverwekkende in handen. - Met den jaare
1785 ontvingen wij de Vertaaling zijner Wijsgeerige, Oordeel- en Zedekundige
Verhandelingen; gaande over het Geheugen, de Verbeeldingskragt en het Droomen;
over de Fabelkunde en Romans; over het Verheevene; over de Nuttigheid eener
Taalgeleerde Opvoeding, en de Bloedverwantschaplijke Genegenheid, in twee
Deelen, door den Eerw. PETRUS LOOSJES ADZ. vervaardigd. - Die zelfde
Christen-Leeraar schonk, in 't jaar 1790, ons de Overzetting van de Baarblijklijkheden
van den Christlijken Godsdienst, uit BEATTIE's pen gevloeid. - En bezorgde ons de
Hoogleeraar JOH. FRED. HENNERT, in 't jaar 1791, des Schrijvers Grondbeginzelen
der Zedelijke Weetenschappen, in drie Boekdeelen.
Die Schrijver, van wien wij zo veel bezitten, wordt van de keurigste, striktste en
onpartijdigste Boekbeoordeelaaren in geheel Europa, de Heeren Schrijvers van het
Monthly Review, de Wijsgeerige Verhandelingen aankondigende, met een' schaars
door hun toegedeelden, en daarom hoogschatbaaren lof beschonken, welken wij
hier gepast oordeelen te vermelden. Zij drukken zich in deezer voege uit: ‘Indien
de voortbrengzels van gemeene Schrijvers, over zede- en oordeelkundige stoffen,
geschikt zijn om de aandagt van het Algemeen te trekken; kan een nieuw Werk,
deeze stoffen behandelende, gevloeid uit de pen eens reeds met roem bekleeden
Schrijvers, niet nalaaten de nieuwsgierigheid gaande te doen worden, en de grootste
verwagtingen op te wekken. De Hoogleeraar BEATTIE heeft reeds eenen
agtenswaardigen rang verworven onder de oordeelkundige Schrijvers deezer Eeuwe.
Zijne Wijsgeerige, Oordeel- en Zedekundige Verhandelingen zullen die verworven
agting in geenen deele verkorten. Ze zijn het voortbrengzel van een allerbest
gevormd Hart en klaar verlicht Verstand; van een' Man, die, met Vernuft en Smaak,
Braafheid en Goedwilligheid vereenigt, die de gelukkige gaave bezit om zedelijk
met wijsgeerig onderwijs te paaren, en, terwijl hij alleen ten oogmerk schijnt te
hebben om het verstand op te klaaren, alle gelegenheden waarneemt om tot het
hart te spreeken. De Regels ter betragting, om het
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leevensgedrag te bestuuren, welke hij onder zijne Bespiegelingen mengt, mogen
zommige Leezers verdrietig en van weinig aangelegenheids toeschijnen; wij zien
ze aan als een dierbaar gedeelte van het Werk, en wenschen, uit grond onzer harten,
dat de Onderwijzers der Jeugd, in plaats van zich te vrede te houden met enkel
Schoolgeleerden en Wijsgeeren te vormen, den Hoogleeraar BEATTIE navolgden,
met haar zo wel doen als bespiegelen te leeren, en zich met Eere, Volstandigheid
en Braafheid te gedraagen in alle Leevensstanden.’ - Monthly Review for Julij 1783.
Men achte deeze voorloopende Brief bij de Leevensschets van den Heere BEATTIE,
hier nevens gaande, niet te lang, in vergelijking van het Stuk zelve. Ik wilde door
denzelven aan uwe Leezers Werken herinneren, uit 's Mans pen gevloeid en in
onze taal overgebragt, die, mijns bedunkens, eene veel algemeener leezing en
beoefening verdienen, dan misschien aan dezelve te beurt gevallen is, uit oorzaaken,
die zeker den Smaak onzer Landgenooten niet tot eere strekken, en (om 'er dit, ten
slot, nog bij te voegen) aanduiden, dat de verstandige Verlichting nog dien opgang
niet gemaakt hebbe, welken alle welwenschers en voorstanders van Deugd en
Godsdienst zo hartlijk verlangen. Ik blijf, enz.
JAMES BEATTIE werd te Kincardineshire, in Schotland, gebooren. Zijn Vader behoorde
tot den Boerenstand, was een Landbewoonder, die, schoon zo aanzienlijk niet als
men ze in Engeland aantreft, een edelen en wakkeren geest bezat, niet oneigen
aan lieden ten platten lande in dat Noordlijk Rijk. Hij, naamlijk, was 'er op gesteld,
en voerde het daadlijk uit, om eene uitmuntende opvoeding aan zijnen Zoon te
geeven.
De Parochie-schoolen in Noord-Brittanje zijn daartoe zeer geschikt, en de vijf
Universiteiten, aldaar door 't Rijk verspreid, brengen verwonderlijk veel toe; om
Geleerdheid, Wijsbegeerte, en Weetenschappen in 't algemeen, in eene overvloedige
maate mede te deelen aan de Jeugd, die zich in de loopbaane begeeft.
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De jonge BEATTIE, in de nabijheid der ouderlijke wooning de voorbereidende
kundigheden opgedaan hebbende, vertrok na New-Aberdeen, en voltrok zijne Letteren Leer-oefeningen op die Universiteit, waar hij ten laatsten het Hoogleeraarschap
bekleedde. Het is daar zeer algemeen, dat Jongelingen, met geene ruime maate
van tijdlijke middelen bedeeld, Bursars worden, (op de Beurs studeeren, gelijk men
het bij ons uitdrukt.) Tot eer der Schotten moet men zeggen, dat die hoedanigheid
geene vernederende onderscheiding maakt, geene laagheid medebrengt, of iets
slaafsch insluit. In tegendeel is het een blijk van verdienste, en niet zelden eene
belooning van uitmuntende vorderingen. - Het is niet vreemd, dat veelen der
Studenten, die lessen in onderscheide vakken, geduurende eenige maanden,
bijwoonen, en dan, als Bursars, vier, vijf, negen tot tien Ponden 's jaars ontvangen,
het overige van het jaar in eene Parochie-school les geeven.
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit het geval was van den jongen BEATTIE. Zeker
gaat het, dat hij, geduurende geen gering gedeelte zijns jeugdigen leevens, den
post van Schoolmeester bekleedde, eerst te Alloa, in Fifeshire, en vervolgens in
Kincardineshire. Eindelijk boodt zich eene gelegenheid aan om na Aberdeen te
trekken, de derde Stad in Schotland, in handelrijkheid, grootte en aangelegenheid.
Daar bekleedde hij, in 't eerst, den post van Ondermeester in de Latijnsche School,
en, de Dogter van den Oppermeester getrouwd hebbende, vormde hij misschien
geen hooger uitzigt, dan om, ten eenigen tijde, de Opvolger zijns Schoonvaders te
worden. Daar gebeurde nogthans iets, dat hem welhaast hoogere uitzigten deedt
vormen.
De Heer BEATTIE, die langen tijd smaak in Dichtkunde bezeten en veele verzen
gemaakt hadt, viel met ongemeene vlijt aan het beschaaven zijner Dichtstukken,
zo dat dezelve eene geschiktheid kreegen om in het licht te treeden; welhaast
voldeedt hij aan den wensch zijner vrienden, met de uitgave. De eerste bestondt in
een Boekdeel, Original Poems and Translations, ten jaare 1760 van de pers
gekomen. Eenige deezer Dichtstukjes zijn naderhand meer gezuiverd en beschaafd
ter Boekenwereld verscheenen. Zijn Judgment of Paris gaf hij ten jaare 1765 te
leezen. In 't
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jaar 1767 werd hij bekend aan den Dichter GRAY, en men zegt, dat hij deezen
geraadpleegd hebbe, ten aanzien van The Minstrel or the Progress of Genius,
grootdeels geschreeven in 1768, schoon een gedeelte de arbeid was zijner
dichterlijke aanblaazing in vroegeren jaare. Het eerste Boek deezes Werks kwam
uit in 1771; het tweede in 1774. Het geheele Werk is zedert verscheide keeren
gedrukt. Intusschen onthaalde hij de Vrienden der Waarheid met zijne Essay on the
Nature and Immutability of Truth, in opposition to Sophistry and Scepticism.
Het was onder de uitgave deezer Werken, dat veelen zijner Landgenooten 's
Mans vriendschap zogten, en aan de talenten van BEATTIE de verdiende hulde
beweezen. Veelen vervoegden zich met hunne Dichtstukken tot hem, en zijne
verdiensten trokken de aandagt der Letterminnaaren. Dan iets beters dan bloote
bewondering was voor BEATTIE weggelegd: want de Graaf VAN ERROL, die Slams
Castle, in de nabuurschap van Aberdeen, bewoonde, werd de Voorstander en
Beschermheer van Mr. BEATTIE. Deeze Edelman stelde zijn' invloed met zulk een'
ijver en gelukkigen uitslag te werk, dat den Ondermeester op de Taalschool, door
den Magistraat van New-Aberdeen, de aanzienlijke post van Hoogleeraar aan de
Universiteit werd opgedraagen.
Korten tijd daarnaa verwierf BEATTIE eene meer onderscheidende bescherming
en steun. Mr. HUME werd, ten deezen tijde, door zijne Landgenooten aangemerkt,
als niet alleen een uitmuntenden rang bekleedende in het Gemeenebest der Letteren,
maar ook het oppergestoelte van oordeelvelling en keurmeesterschap, waarop hij
in zeker voege verheeven was door de vrijwillige stemme der Natie. Natuurlijk was
het, dat een jeugdig Letterminnaar uitzag na de ondersteuning en bescherming van
zodanig een' Letterheld. Men zegt, dat Mr. BEATTIE, 't geen hij schreef, aan diens
overzien onderwierp, met al dien eerbied, maar tevens met al die hoope, welke hij
toen reeds, met volle regt, mogt koesteren. Het oordeel des Geschiedschrijvers was
egter zo gunstig niet, als Mr. BEATTIE, misschien, met grond mogt verwagten. Dit
voorval wil men dat aanleiding zou gegeeven hebben tot de meergemelde
Verhandeling over de Natuur en de Onveranderlijkheid der Waar-
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heid, in tegenstelling van Drogredenkunst en Twijfelaarij. Wat hiervan zijn moge,
en aan welke beweegredenen het vervaardigen dier Proeve moet worden
toegeschreeven, welke wij gelooven dat van den zuiversten aart waren, dit Werk
bezit eene zeer groote verdienste. De Schrijver hieldt zeker Dr. REID in 't ooge, en
volgde de voetstappen diens bekwaamen Hoogleeraars; het verdient opgemerkt te
worden, dat de Leerling, in dit geval, een beroemder naam verwierf dan de
Leermeester. - De uitgave van dit Werk verschafte BEATTIE grooten lof, een klein
Jaargeld, doch een groot aantal Vrienden in Begunstigers. Onder deezen mogen
wij noemen Dr. GREGORY van Edinburg, den Graaf VAN MANSFIELD, Mev. MONTAGU,
Dr. JOHNSON, Lord LYTTLETON, HURD en PORTEUS, Bisschoppen van Worcester en
Londen. - Lord MANSFIELD, toen Opperregter in 's Konings Bank, prees hem bij den
Koning aan, en bragt te wege, dat zijne Majesteit hem een jaarlijksch gunstbetoon
van tweehonderd Ponden St. schonk; ‘ten einde hij,’ gelijk men ten dien dage sprak,
‘dus begiftigd, altoos op de wagt zou staan, om zich ten strijde aan te gorden tegen
alle Godsdienst - ontheiligende gevoelens en twijfelaarijen, welke, ondanks 't geen
hij daar tegen geschreeven hadt, in de wereld mogten ten voorschijn treeden.’
De Heer BEATTIE, in deezer voege eer en voordeel in zijn Land verworven
hebbende, verlangde Londen te zien, en te verkeeren met de beroemde Geleerden
in die Hoofdstad des Rijks. Bekend zijnde bij Mr. BOSWELL, bezogt hij dien Heer in
't jaar 1771, op zijne reis na Londen, en verwierf eene zeer vleiende aanbeveeling
aan Dr. JOHNSON, die den Heer BEATTIE bij veelen zijner Vrienden, inzonderheid aan
Mev. THRALE, bekend maakte, en vervolgens altoos van hem sprak op eene wijze,
die de grootste hoogagting uitdrukte. - Omtrent deezen tijd het Getuigschrift van het
Marshal-Collegie als L.L.D. ontvangen hebbende, deedt hij anderwerf eene reis na
Londen, ten jaare 1773. Vijf jaaren verliepen 'er egter, eer hij zich weder derwaards
vervoegde.
Dr. BEATTIE beschonk ten jaare 1783 de wereld met zijne Dissertations Moral and
Critical. Deeze waren eerst vervaardigd geweest in eene andere gedaante, en
maaken een gedeelte uit der Lessen, voorgehouden aan jonge
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Heeren, die hij, als Hoogleeraar in de Zedekunde, moest onderwijzen. ‘Dit hoopte
hij,’ opdat wij zijne eigene uitdrukkingen bezigen, ‘dat genoeg zou zijn om te
verantwoorden voor de eenvoudigheid van den stijl, voor de veelvuldige invoegingen
van ernstige en ter deugdsbetragting opleidende aanmerkingen, alsmede voor eene
grooter verscheidenheid van ophelderende voorbeelden, dan noodig zou geweest
zijn, indien zijne Toehoorders van rijper jaaren, of aan afgetrokkene beschouwingen
gewoon geweest waren. - De Leezer zal zich te leurgesteld vinden, wanneer hij, in
dit Boek, eenige diepuitgehaalde Bovennatuurkundige Bespiegelingen, of andere
stoffen, vol twijfelagtige zintwisting, verwagt te zullen ontmoeten. De Schrijver is
des niet onkundig; doch zij strooken niet met zijne begrippen van Zedelijk Onderwijs,
en hij heeft ze, zints lang, ter zijde gesteld. Hij bedoelt, jeugdige gemoederen te
gewennen aan aandagtige opmerking, dezelve te hoeden tegen den invloed van
kwaade beginzelen, en bezig te houden met zulke afbeeldingen der Natuure, en
zodanige eenvoudige en tot betragting strekkende Waarheden, als teffens kunnen
dienen om het Verstand en het Hart te verbeteren, de Verbeelding te streelen en
te verheffen.’
Dr. BEATTIE's Evidences of the Christian Religion, ten jaare 1786, op aanraaden
des toenmaaligen Bisschops van Chester, Dr. PORTEUS, thans Bischop van Londen,
vervaardigd en in 't licht gegeeven, is een dierbaar Werkje. De Nederduitsche
Vertaaler (dit mogen wij vrijlijk, als geheel overeenkomstig met de waarheid, in dit
Leevensverslag, uit het Engelsch opgemaakt, hier invlegten) ‘vondt zich, behalven
door de belangrijkheid der zaake zelve, daartoe opgewekt door de kortheid,
waarmede de Heer BEATTIE het stuk behandelt, en zijne wijze van voordragt, zo
geschikt naar de bevatting van allen, die hun natuurlijk gezond verstand bezitten,
en een Hart, voor overtuiging vatbaar, in den boezem omdraagen. Geene geleerdheid
wordt 'er vereischt, om dit Werkje te verstaan en de klem der Bewijzen te vatten; 't
is niet voor Geleerden geschreeven, maar voor allen, die belang stellen om hun
geloof in den Christlijken Godsdienst op den eenigen hegten grondslag, verstandige
overtuiging, te doen rusten; die willen weeten, wat, wien en waarom zij geloo-
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ven, en in staat zijn om rekenschap te geeven van de hoope, die in hun is.’
Het leeven van Dr. BEATTIE is een werkzaam leeven geweest, besteed in de
beoefening der Fraaije Letteren, in het vervaardigen zijner Lessen in de Zedelijke
(*)
Wijsbegeerte , in het opstellen van Werken, en die voor de drukpers in orde te
brengen; zodat hij slegts weinig tijds kon uitkoopen, om dien aan de geneugten der
gezellige verkeering te wijden. Hij was nogthans vrolijk, en ontspande bij wijlen den
boog zijner gezette Letteroefeningen in 't gezelschap zijner oude bekenden en
vrienden, tot dat, omtrent tien jaaren vóór zijnen dood, eene allertreurigste
gebeurtenis een nagt van somberheid om hem heen spreidde, en bleek hem zo
zeer te treffen, dat hij, ondanks zijne uitsteekende Godsvrugt, 'er onder scheen te
bezwijken. Zints veele jaaren hadt zijn oudste Zoon hem het hoogste
leevensgenoegen geschonken, en beloofde deeze, zijn vermaak en troost te zullen
weezen in zijne klimmende jaaren. Die steun van alle zijne genoegens, die bron
van alle zijne hoope op aarde, werd, op den 19 van Slachtmaand des jaars 1790,
hem door den dood ontrukt, toen hij twee-en-twintig jaaren bereikt, en, aan den
eenen kant, ten toon gespreid hadt zulk eene deugdzaame geaartheid, als de tederst
liefhebbende Vader in cen' Zoon kan wenschen; terwijl, aan den anderen kant, het
verstand en de talenten diens waardigen kweekelings zijns Vaders zich zo gunstig
ontwikkelden, dat zij vroegtijdig eene aanstaande uitmuntenheid aankondigden. De
laatste hoogst treurige bezigheid eens diep in droefenisse gedompelden Vaders,
ten opzigte van dien Zoon, was de uitgave van diens nagelaatene Wer-

(*)

In de Engelsche opgave der Werken van Dr. BEATTIE vinden wij de Grondbeginzelen der
Zedelijke Weetenschappen deezes Hoogleeraars niet vermeld. Wij bezitten het Engelsch
Werk niet; de Voorreden des Vertaalers geeft daaromtrent geen licht. In het II Deel der
Vertaalingen vinden wij aan den voet van bl. 195: dit is geschreeven in 1791. Alleen zegt de
Hoogl. HENNERT, die ons de Vertaaling bezorgde: ‘De nette pen van BEATTIE heeft de
Grondbeginzelen der Wijsbegeerte opgesteld, zoo veele fraaie Werken vercierd, belangrijke
voorwerpen zoo duidelijk en zoo treffend getekend, dat die edele Wijsgeer mijne aanprijzing
niet noodig heeft.’
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ken. ‘Ik heb,’ schreef hij, ‘verlooren den aangenaamsten, en, voor den tijd der vijf
laatste jaaren zijns korten leevens, een' der leerzaamste medgezellen, die immer
iemand op de reis des leevens aantrof: maar - de HEERE heeft gegeeven, de HEERE
heeft genomen, de naam des HEEREN zij geloofd! Ik aanbid den Oorsprong alles
goeds, die hem de genade verleende om zulk een leeven te leiden, als het onmogelijk
voor eenen Christen maakt, te twijfelen aan zijnen overgang tot het beërven eener
zalige Onsterflijkheid.’
Dan, alsof de verdrietlijkheden onzes Hoogleeraars de volle maate nog niet
bekomen hadden, hij ondervondt ten jaare 1796 een toevoegzel van ramp, door
den dood van zijnen jonger Zoon, MONTAGU BEATTIE, zo genaamd naar Mev.
MONTAGU. Deeze verliezen troffen hem dermaate, dat, zints dien tijd, gezondheid
en lust hem begaven.
Men hieldt Dr. BEATTIE voor een beminnenswaardig man, in alle betrekkingen des
leevens. Als Egtgenoot was zijn gedrag voorbeeldlijk, en zijne genegenheid als
Vader bleek uit zijne droefenisse, zo groot, dat al het vermogen van den Godsdienst,
om onderwerping aan de schikkingen der Voorzienigheid te leeren, hem bezwaarlijk
al den troost schonk, welken hij te zijner opbeuringe noodig hadt. - De beroemdheid
zijns naams bragt niet weinig toe tot den bloeienden staat der Universiteit, welke hij
ten sieraad strekte. Zo lang zijne gezondheid en kragten het toelieten, was niemand
vlijtiger of wakkerder in het volbrengen van alle de pligten eens Hoogleeraars. En
wij durven zeggen, dat 'er hoogwaarschijnlijk veele jaaren zullen verloopen, eer de
Leerstoel in de Zedelijke Wijsbegeerte vervuld zal worden door een bekwaamer
Hoogleeraar. - Als Dichter beklom BEATTIE een hoogen trap van volkomenheid. Zijne
verzen waren fraai; in keur van taal, en rijkheid van beelden, behoefde hij voor
niemand zijner tijdgenooten te wijken. Hadde hij volhard in, gelijk POPE en DRYDEN,
de Zanggodinnen te vereeren, zelfs in zijne hoogere jaaren, zijne
dichtbekwaamheden zouden in sterkte toegenomen, en hem, in dat vak, grooten
roem bezorgd hebben.
Dr. BEATTIE was middelbaar van grootte; dan, schoon zijn uitzigt bevallig was,
hadt zijn gelaat niets, dat hem, op eene uitsteekende wijze, onderscheidde, be-
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halven dat het leevendig uitzigt eens Dichters in zijne oogen doorstraalde, en eene
leevendigheid aan zijn gelaat, ook in zijne laatste leevensjaaren, bijzette. Hij bereikte
ten dage zijns stervens den ouderdom van 68 jaaren.

Voorbeeld eener geneezinge van de Poolsche vlecht.
Deeze ziekte, in welke het hoofdhair zodanig onderling verward en ineen gevlogten
is, dat het niet kan losgemaakt, gebroken of afgesneeden worden zonder
bloedstorten, ontmoet men bijkans nooit in Frankrijk; doch in Polen is zij zeer
algemeen: van hier de benaaming van Plica Polonica, of Poolsche Vlecht. Vooral
zijn 'er de Jooden mede gekweld, welke in die landen woonen. Onder de oorzaaken,
welke tot deeze verschrikkelijke huidziekte meest bijdraagen, noemt men de
morsigheid, in welke die lieden leeven; zelden kammen zij zich, zijn laag in den
grond en vogtig gehuisvest, en drinken overmaatig veel brandewijn. Eene andere
oorzaak dier ziekte heeft haaren grond in zekere wateren in Polen, waarvan het
gebruik, 't zij onder de gedaante van drank, of tot baaden, veel nadeels voortbrengt.
Bij deeze oorzaaken moet een erfgebrek gevoegd worden, 't welk van de vaders
op de kinderen overgaat, en bestaat in de al te groote opening der poriën en der
vezelagtige hairen, die zich onder de huid van den hoofdschedel bevinden; waardoor
veroorzaakt wordt, dat het dik en lijmerig voedend zap, ontstaande uit het gebruik
van grof voedzel en onzuiver water, door middel der warmte, door het onmaatig
gebruik van brandewijn verwekt, in de holigheden der hoofdhairen wordt gevoerd,
door derzelver poriën doorlekt, en deeze ziekte veroorzaakt.
In den jaare 1797 wierd ik ontboden bij Mevrouw CAMP..., woonende in de straat
Vendôme (te Parijs), die van deeze ongewoone huidziekte was aangetast. Mevrouw
CAMP... is van een bloedrijk gestel en zeer driftig van aart. In haare jeugd hadt zij
zich in het gebruik van sterken drank verloopen, en in de ziel zeer zwaare
aandoeningen geleeden.
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Ik zag haar in de eerste dagen dat het kwaad zich openbaarde; ik vond haar in eene
zeer zwaare heete koorts, de oogen zeer rood, zich naauwelijks kunnende openen
of het geringste licht verdraagen. Op den vijftienden dag van haare ziekte ontdekten
wij, dat haar hair overend stondt, in malkander gedraaid en zamengepakt was,
zoodat de zieke haare nachtmuts niet op het hoofd konde houden; en wanneer 'er
lokken wierden afgesneeden of braken, liep 'er bloed uit, vooral in de verheffing der
koortze, omdat de zieke alsdan zeer onrustig was, en het hoofd zeer sterk bewoog.
Ik diende haar bloedzuiverende middelen toe, en voegde 'er, in de eerste dagen
der ontsteekingskoortze, ontbindende middelen nevens; verzagtende, in het tweede
tijdperk; bittere met zuure vermengd, en eenige zagte buikopenende middelen, in
het derde tijdperk.
Uitwendig gebruikte ik wasschingen, bereid uit een afkookzel van den Smeerwortel,
Garst, Beerenklaauwsbladeren, Malve, Kruiswortel en andere wortels, verxagtende
bladeren en bloemen, ten einde de ziektestoffe na het hoofdhair af te leiden,
werwaarts dezelve eene natuurlijke strekking heeft, alsmede om de opslurping,
terugvloeijing, of de afdrijving dier scherpe en rottende stoffen na de ingewanden
te beletten. Naa drie maanden bloedens en etterens is de Vlecht geneezen, zonder
dat dezelve behoefde afgesneeden te worden, (zoo als men in Polen doet) en op
den drieënnegentigsten dag, tot groote verwondering der lijdersse, van haare
bloedverwanten en vrienden, en van haaren Arts, is de hairagtige huid geheel
weggenomen, zijnde in de nachtmuts beslooten, zonder verderen omslag, dan die,
om haar dezelve af te neemen, gemeenlijk wierdt gemaakt. Langen tijd heeft de
zieke dit zeer opmerkelijk bekleedzel van den hoofdschedel bewaard, zoo uit hoofde
der dikte of sterke uitzettinge van het hair, als van deszelfs ineengedraaidheid en
verwarringe. Sints dien tijd is het hair zeer wel gegroeid.

Parijs, 15 Julij 1806.
DUFOUR,

Geneesheer van het Keizerlijk Hospitaal van de Quinze-Vingts.
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Over eene soort van dood, die slegts schijnbaar is.
(Getrokken uit eene Memorie, voorgeleezen in het Institut te Parijs.)
Sints lang is het bekend, dat de uitwerkzels van warmte en koude verschillen, naar
gelange van de natuur der lichaamen, die aan derzelver werking blootstaan.
Een hooge trap van warmte is 'er noodig, om staal, platina en goed porcelein tot
een staat van smelting te doen overgaan.
Lood, en vooral bevrozen water, hebben veel minder warmte noodig.
Van den anderen kant wordt 'er een zeer hooge graad van koude vereischt, om
het kwikzwilver tot een vast lichaam te brengen; terwijl de koude, welke het ijs vormt,
en die tot het punt van aanwijzinge op onze Thermometers dient, zeer gemaatigd
is.
Onder de planten ontmoet men zeer veele, wier leeven bestand is tegen de
zwaarste koude, die dezelve slegts eenigermaate doet kwijnen, of, om zoo te
spreeken, in slaap vallen.
Onze inlandsche boomen verliezen hunne bladeren in den winter, zonder dat
derzelver takken daardoor beschadigd worden.
Zeer veelen onzer kruiden verliezen hunne struiken, en behouden hunne wortels
in werking.
'Er zijn nog sterker planten, die, naadat haare wortels zijn bevrozen, in eenen
grond, die verscheiden voeten laager, dan zij takken hebben geschooten, bevrozen
is, bij de wederkomst der lente daarom niet te minder beginnen uit te spruiten.
Indien wij tot de dieren overgaan, zien wij, bij eenen zeer geringen trap van koude,
de mier en de gemeene vlieg in slaap vallen, en wel de laatste met alle de
verschijnzels van gestorven te zijn. Niet de eenige zijn deeze Insekten, aan den
doodschijnenden slaap onderhevig.
Onder de Zoogdieren hebben wij de bergrotten, de marmotten, en de andere
slaapers, wier leeven, wanneer de koude zich openbaart, schijnt op te houden.
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Zoo volkomen wordt deeze opschorting bij zommigen deezer soorten, dat de klopping
van het hart bij haar eenige maanden stilstaat.
De slak en de pad zijn aan dezelfde verdooving onderhevig. Een nog
verwonderlijker verschijnzel vertoonen zommige slangen. Zij kunnen bevriezen,
zoodat zij brokkelig worden, en sterven, indien zij in deezen staat worden gebroken;
maar indien men haar onaangeroerd en in haare schuilplaats laat, in welke de
lentewarmte allengskens doordringt, bekomen ze wederom, en toonen dat ze niet
gestorven waren.
In het jaargetij, wanneer de leevensmiddelen hun ontbreeken, wanneer de planten
en vrugten, waarmede de kleine knaagende wormen zich voeden, verdwijnen, naa
dezelve met haaren kortstondigen overvloed gevoed, en in deeze mesting een
verdoovend middel te hebben toebereid, om hen tot den slaap te geleiden en tot
voedzel te dienen, zoo lang dezelve moet duuren; 't is wanneer de meesten deezer
knaagende diertjes zich verschuilen om te slaapen, en aan de grootere diertjes,
hunne vijanden, niet meer ter prooie kunnen dienen, dat beiden hunne beweeging
en bewustheid verliezen.
De zulken, wien het aan het voedzel mangelt, door de sneeuw bedekt, slaapen
tot dat de sneeuw gesmolten is, en wat langer.
't Is misschien, ja waarschijnlijk, om de zelfde reden, dat de witte beer, die van
de vischvangst aan de oevers geduurende den zomer, en op de ijsschotzen in den
herfst leeft, niet eerder in slaap valt, dan ten tijde dat de zamengevoegde, verdikte
en te hoog opeengestapelde schotzen geen voedzel meer voor hem kunnen
ontvangen. - Zijne middelen van bestaan zijn van langer duur. Om de behoefte van
zijn leevensonderhoud te gaan zoeken te doen verdwijnen, wordt 'er een hooger
graad van koude vereischt, dan die den zwarten beer doet inslaapen, een' grooten
verslinder van honig en planten, en den bruinen beer, die jagt maakt op de dieren,
welke de winter vroeger dan hem noodzaakt, zich te gaan opsluiten.
Dat de honger bij deeze dieren ophoudt in het oogenblik als de hongersnood zou
beginnen, en naar gelange van den toeneemenden graad van koude, is zekerlijk
voor hun eene groote weldaad van dat Volmaakt Verstand, 't welk alle de deelen
des heelals heeft geregeld. -
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Indien zij hunne sterkte behielden, zouden zij van gebrek aan voedzel omkomen.
Zij kennen 'er de rampzaligheid niet van; zij gevoelen de smarten niet; aan de
gevaaren daarvan zijn zij niet onderhevig. De Natuur redt hen, door gunst van den
regel, die een geestige zet zou kunnen schijnen te weezen: Die slaapt, doet zijn
middagmaal.
De staat van verdoovinge, in welken hun leevensbeginzel de wijk neemt, zoo lang
de koude, en derzelver gezellin, het gebrek, duurt, veroorzaakt hun geen leed; met
eene zeer zagte gewaarwording neemt dezelve eenen aanvang. En deeze
gewaarwording is ons niet onbekend.
't Is beweezen, dat de verstijving geene ziekte is; dat de slaaperigheid, die dezelve
doet ontstaan, haare geneugten heeft; dat de slaap eene wijkplaats is, binnen welke
het leeven zich verschanst, minder verteerende, zijne hulpmiddelen bezuinigende;
dat zij zelfs een behoedmiddel tegen de verwoestingen zoo wel als de
onaangenaamheden der koude is; dat zij de bezielde lichaamen tot minder goede
afleiders en tot betere bewaarders van de warmte maakt.
Wanneer de koude met te veel hevigheids toeneemt, wordt de mensch daardoor
als ongevoelig. Indien een zijner leden bevrieze, bemerkt hij het niet; anderen moeten
(*)
het hem zeggen ; integendeel verbeeldt hij zich, warmer te zijn geworden. En indien
een zijner leden niet sterker is getroffen dan een ander, dunkt hem zijn toestand
aangenaam te weezen. Hij gevoelt eenen sterker dringenden en zelfs verrukkelijken
trek tot slaapen. Hij knort op zijne vrienden, die hem tot loopen aanporren, en hem
beletten, zich aan den slaap over te geeven. Hij verzoekt, oogenblikkelijk zijne oogen
te mogen sluiten; indien men hem daarin te wille is, valt hij in slaap; hij schijnt zoo
dood te zijn als een bergrot.
Zouden wij durven stellen, dat zijn dood niet de zelfde is? Twijfel lijdt het niet, dat
hij even als de bergrot zou slaapen, van gevoel en merkbaare leevenswerking
beroofd, ten minste zoo lang als de zelfde luchtsgesteldheid zou duuren. Zelfs is
het te denken,

(*)

Niets is gemeener in Polen en Rusland.
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dat hij weezenlijk en volkomen het leeven zoude verliezen naa verloop van eenigen
tijd, indien men hem niet te hulp kwame: bij voorbeeld, naadat zijn vet zou verteerd
zijn, indien de slaap van geene bevriezing vergezeld gaat; of wanneer de werking
der leevenskragten geheel vernietigd wierdt door eene te strenge of te aanhoudende
koude, die de voedende overstorting van het vet verhinderde, of de zintuigen genoeg
verstijfde, om derzelver inwendige beweegingen geheel te doen ophouden: een
toeval, waaraan de Zoogdieren schijnen bloot te staan, terwijl zommige slangen en
slijmdieren (gelatineux) daarvoor bevrijd zijn.
Dit belangrijk punt, dat 's menschen algemeene leeven in dit geval alleen is
opgeschort, wordt bevestigd door ontelbaare proeven, genomen in de noordelijke
landen en op zeer hooge bergen, met opzigt tot het afzonderlijk leeven van bevrozene
ledemaaten.
Niet ongewoon is het, dat de neus, het oor, de hand, de voet bevriest in deeze
strenge luchtstreeken.
Indien 'er geene spoedige hulp worde toegebragt, doet de strijdigheid tusschen
den staat van leeven van het overige gedeelte des lichaams en dien van den
aanvankelijken dood van het bevrozene deel, dit lichaamsdeel afvallen; de Natuur
snijdt het af, door den moedigen tegenstand des nabuurigen en bedreigden deels.
Indien men door te spoedig werkende middelen hulp toebrenge, worden zij
verscheurd door de al te snelle uitzetting der vogten, in de hairbuisjes begreepen;
'er ontstaat uitstorting; in plaats van hersteld te worden, worden de wederkeerige
werkingen onherstelbaar afgebroken, door het breeken van de middelen tot dezelve,
en het koud vuur openbaart zich insgelijks; even gelijk ook het geval is van de
knoppen der planten, welke van de zonnestraalen worden bescheenen, voordat de
ijseling, die dezelve bedekte, gesmolten is; en die niets lijden, indien zij in de schaduw
allengskens ontdooien. Natura est sibi consona, ‘de Natuur is aan zichzelve gelijk,’
zegt de groote NEWTON; in alles en altijd gehoorzaamt zij aan de zelfde wetten - en
hoe meer men haar met een wijsgeerig oog gadeslaat, hoe men duidelijker zal
gewaar worden, dat het slegts een klein getal wetten is, met eene verstommende,
met eene verwonderlijke weldaadigheid vereenigd.
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De leden der dieren zijn derhalven in het zelfde geval als die der planten. Indien
men de ontdooijing met eene verstandige langzaamheid bewerke; indien men het
bevrozen lid uit de overmaatige tot eene mindere koude doe overgaan; indien men
het met sneeuw wrijve, en het vervolgens in water van smeltend ijs steeke; indien
men dit allengskens warm maake, - ziet men straks, dat door de enkele aanraaking
van het gedeelte des nog leevenden lids, 't welk grenst aan het lid, welk bevrozen
geweest is, dit laatste zijn plaatzelijk leeven wederom bekomt. Vervolgens kan de
geneezing voltooid worden door de agtereenvolgende en zeer geringe bijvoeging
van water, 't welk een weinig warmer is, dan waarmede de ondooijing is geschied.
De mensch wordt niet verminkt.
Indien wij uit de overeenstemming redekavelen, is 'er grond om te gelooven,
althans om te vermoeden, dat hetgeen aldus en met eene volkomene zekerheid
aan elk lid gebeurt, 't welk zich in het zelfde geval kan bevinden, insgelijks moet
gebeuren aan alle de leden gezamentlijk, die in het zelfde geval zich bevinden,
indien de zelfde of nog zorgvuldiger behoedmiddelen worden in acht genomen,
indien met het toebrengen van hulp niet te lang gedraald worde, en indien het te
werk stellen niet met te veel overhaasting geschiede.
De proefneeming van kragtdaadige hulpmiddelen op menschen, die geheel
bevrozen waren, of, indien dit niet ten vollen blijke, althans de zulken, die in eenen
staat van verstijvinge zich bevonden, heeft men dikmaals op de IJsbergen te werk
gesteld. HALLER beklaagt zich, dat men geene proeven heeft genomen op een
mensch, die zelfs zijne kleur niet hadt verloren, en die eene menigte gesmolten ijs
hadt gebraakt, voor zoo veel men aan zijn gewaad kon ontdekken, zeer lang naadat
hij was verstijfd geworden.
In zijn voortreffelijk Werk over de Asphyxies heeft onze geleerde amptgenoot
PORTAL voor die, welke uit koude ontstaat, eene behandeling aangeweezen, op zeer
goede beginzels gebouwd, doch waaromtrent ik vrees dat de tewerkstelling te zeer
overhaast is, omdat zij nog spoediger werkt, dan die ten aanzien van een bijzonder
lid wordt gebezigd; en het zich laat aanzien, dat de algemeene ongesteldheid,
zwaarder en meer geducht dan die slegts plaatzelijk is, nog meer omzigtig-
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heids vordert in de opklimming der hulpbetooninge; de verscheuring of zelfs de
slagaderspat van eenige vaten zoude 'er nog heilloozer gevolgen kunnen hebben.
Hoe 't zij, zeker blijft het, dat de eerste stappen zijn gedaan, om met tamelijken
spoed te geraaken tot eene standhoudende en volledige Theorie van de uitwerkzels
der koude op de dieren en planten, naar gelange van den trap van warmte, aan
elke soort voegende.
Maar indien deeze nieuwe tak van den bekoorlijken stroom der menschelijke
kundigheden geopend is, en ons nuttig begint bezig te houden, zijn wij niet minder
verpligt te erkennen, dat dezelve tot nog toe niet genoeg onderzogt is; dat aangaande
het belangrijk verschijnzel van het leeven of den dood van bevrozene menschen,
of die slegts door de koude zijn in slaap gevallen, tot nog toe niets bepaalds is
vastgesteld, noch ten aanzien der tijdperken, noch van de natuurkundige kennis
des overgangs van de eene tot de andere dier twee hoofdzaaken, noch inzonderheid
wat de reeks der hulpmiddelen aangaat, die te werk gesteld zouden kunnen worden
tot behoud van hun, wier leeven aldus gedreigd wordt, of althans ter bevorderinge
van kennis, hen betrefsende.
De proeven zijn noch menigvuldig, noch regelmaatig, noch wijsgeerig genoeg
onderleid, noch met de vereischte naauwkeurigheid beschreeven.
Mijns bedunkens is het der aandagt des Instituts waardig, deeze proevenen te
wijzigen, tot derzelver naaspooring en volmaaking den weg te baanen; men zekerheid
te bepaalen, of de mensch indedaad, even als de beer en de marmot, een dier zij,
welk de koude bedwelmt en in slaap doet vallen, zonder hem te dooden; of het waar
zij, dat hij, even als de slang, eene volkomene bevriezing kan verduuren; en of, in
dit uiterste, eene allengskens opklimmende, ras genoeg toegediende, en langzaam
zich ontwikkelende warmte, hem in 't leeven zoude herstellen.
't Is bekend, dat veele ongewervelde dieren, dat onder de gewervelde de slangen,
en onder de Zoogdieren een groot aantal kleine knaagende dieren, geduurende
drie of vier maanden en langer slaapen bij een zeer middelmaatigen graad van
koude; dat 'er meer koude en in verschillende evenredigheden noodig is ten aanzien
van verschei-
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den soorten van beeren, wier slaap daarenboven; in deezen staat van half-dood,
niet zoo diep, of de opschorting des leevens niet zoo volkomen schijnt te weezen;
dat de mensch bij een nog hooger graad van koude in slaap valt; dat het meer dan
waarschijnlijk, ja bijkans zeker is, dat hij door verstandig onderleide, voorzigtig
toegediende bewerkingen, uit deezen gevaarlijken slaap, zoo nabij aan den dood
grenzende, zou kunnen opgewekt worden; dat het zelfde zou gelden omtrent andere
dieren, of omtrent alle dieren, die niet van het gevoel beroofd waren, dan door eenen
graad van koude, hooger dan die den mensch van den schijn des leevens berooft.
Ten dien einde zouden alle, zelfs de kleinste bijzonderheden moeten ingewonnen
worden, welke men zou kunnen opdoen bij de eerwaardige Geestelijken van den
berg St. Bernard, en bij de gidzen der reizigers na de ijsbergen der Alpen en
Pyreneen.
Zelfs ben ik van gedagten, dat het de zaak van het Institut zijn zoude, de aandagt
van alle Geleerden bij dit onderwerp te bepaalen, en inzonderheid tot onderzoek,
dit gedeelte der Natuurlijke Historie betreffende, de vier Akademien van Europa uit
te nodigen, die in de gelegenheid zijn om met den besten uitslag zich daar op toe
te leggen: die van Petersburg, Wilna, Koppenhagen en Stokholm.
De staatkundige toestand der waereld kan hier geene belemmering baaren. Nooit is 'er oorlog tusschen de Geleerden, of tusschen de Akademien. Onze Keizer
noch de Koning van Engeland zijn 'er nooit tegen geweest, dat Gij, in de zaak der
Weetenschappen, briefwisseling hieldt met de Koninklijke Maatschappij te Londen.
De Reizen, ter zaake der Weetenschappen ondernomen, worden wederzijds
geëerbiedigd. In het Keurvorstendom van Hanover is de Universiteit van Gottingen
door ons Leger beschermd. - De Republiek der Letteren, die groote en edele
weldoenster van alle beschaafde landen, behoudt altijd haare eergeevende en
hulpbetoonende onzijdigheid.
Reeds wordt eene groote menigte verdronkenen en door Koolstofzuur gestikten
gered. Het zijn twee provincien, welke de menschelijkheid op het Rijk des doods,
aan twee einden van zijn gebied, heeft veroverd: want
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deeze twee toevallen, welke men zoo lang als dooden heeft beschouwd, zijn geheel
verschillende in haare natuur, en tegen elkander overgesteld, de geneeswijze in
aanmerking genomen zijnde.
De Vorsten, die elkander het grondgebied der leevenden betwisten, zien met
leedweezen, voor hoe veele slagtingen het moet gekogt worden; zij zullen de eersten
zijn, in het aanmoedigen van de vreedzaame werkzaamheden en de broederlijke
onderhandelingen, die den weg zullen kunnen baanen om van de nog twijfelagtige
banden des doods te verlossen eene derde klasse zijner slagtoffers, menschen,
door bevriezing verstijfd.

De acta diurna, of dagbladen, der oude Romeinen.
(Uit het Engelsch.)
Gelijk wij gereedelijk overhellen, om met een oog van verachtinge of van
verbaasdheid de gewoonten van andere Natien te beschouwen, die van de onze
verschillen, kunnen wij ook niet nalaaten, een welgevallen te vinden in de zulken,
welke met die van ons eigen Vaderland eenige overeenkomst hebben. Kragtiger
schijnt dit vermaak, naar gelange wij, in de vroegere tijden dieper terug treedende,
die overeenkomst van gewoonten opmerken; 't zij dan dat de eerbied, welken wij
gemeenlijk voor de oudheid bezitten, dat genoegen verhooge, of dat wij zulks voor
de stemme der Natuur houden, zulk eene gewoonte voor redelijk en nuttig
verklaarende, door de toestemming van afgelegene eeuwen. Om deeze algemeene
aanmerking op een bijzonder geval toe te passen: iedereen moet erkennen, dat
Nieuwspapieren, door de bouwstoffen, welke zij tot gesprek of overdenking
opleveren, tot het vermaak van 't algemeen zeer veel bijdraagen; derzelver
goedkoopheid brengt ze in alle handen; derzelver verscheidenheid maakt ze voor
den algemeenen smaak berekend; de Geleerde verneemt 'er uit, wat 'er in de
geleerde waereld omgaa; de Soldaat woont in veiligheid eenen veldtogt bij, en
berispt het gedrag
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van eenen Generaal, zonder vreeze van over muiterij te zullen gestraft worden; de
Staatsman, door den rook van het Koffijhuis bezield, ontwart de ingewikkelde
streeken der Staatsdienaaren; de nijvere Koopman leert den loop des handels en
de waarde van den wisselkoers; de eerlijke Winkelier doorloopt het verhaal van een
diefstal en de marktprijzen, terwijl hij zijne pijp rookt.
Ligt kan men zich verbeelden, dat van wegen het nut en vermaak, welk zulke
Dagverhaalen aanbrengen, het niet waarschijnelijk is, dat zij aan een zeker gedeelte
des aardbodems of aan een bijzonder tijdperk zullen verbonden zijn. De Berigten
wegens China maaken gewag van een Courant, aldaar op hoog gezag uitgegeeven;
en de Romeinsche Historieschrijvers haalen zomtijds de Acta Diurna, of Dagbladen,
van het Keizerrijk aan, onder andere TACITUS, Lib. XVI. Cap. 22. En 't zijn deeze
tijdschriften, over welke het mij thans lust, eenige bedenkingen mede te deelen.
(*)
De Acta Diurna waren dagverhaalen van de dagelijksche voorvallen te Rome ,
als de verhooren, verkiezingen, strafoeffeningen, geboorten, sterfgevallen,
offeranden, wonderteekenen enz., opgesteld onder opzigt der Overheden, daartoe
benoemd, en, met de overige gedenkschriften, in bewaaring gelegd in een gebouw,
de Zaal der Vrijheid genoemd. Even als tot alle andere openbaare papieren, stondt
(†)
de toegang tot dezelve gereedelijk open. De Historieschrijvers schijnen uit dezelve
schrijfstoffe ontleend te hebben; ook is het niet onwaarschijnelijk, dat 'er, door
bijzondere persoonen, dikmaals afschriften van gemaakt, en in de stad verspreid
of aan hunne vrienden ten platten lande gezonden wierden, opdat geen Romein
mogt onkundig zijn zelfs van het geringste dat 'er in de hoofdstad der waereld
omging.
Eenigen grond kunnen wij voor deeze onderstelling vinden in de briefwisseling
tusschen CICERO en

(*)
(†)

Vide JUSTI LIPSH Ex cursus in Tacitum. Ed. Var. Vol. I. p. 743.
SUET. in Caes. c. 20. in Vita Tib. c. 5. et al. TACIT. L. 13. SUET. in Cal. c. 9. en JUVENALIS Sat.
II. 136. zegt:

Fient ista palam, cupient et in Acta referri.
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(*)

terwijl de eerste Landvoogd van Cilicie was . COELIUS hadt beloofd, hem
het Roomsch nieuws te laaten weeten, en om van deezen last zich naauwkeurig te
kwijten, en aan zijns vriends nieuwsgierigheid te voldoen, sluit hij in zijnen eersten
brief eene soort van Dagverhaal van de voorvallen der stad. CICERO zou voorzeker
in de hedendaagsche Koffijhuisgesprekken eene slegte vertooning gemaakt hebben:
want hij schertst daarover, luimig genoeg, met COELIUS, in zijn antwoord. ‘Meent gij,’
schrijft hij, ‘dat ik u last heb gegeeven, mij een verhaal te zenden van de partijen
der kampvegters, de schorzingen van raadsvergaderingen, en dergelijke dingen,
welke niemant, terwijl ik te Rome was, mij durfde vertellen? Van u verwagt ik een
staatkundig tafereel van den staat der Republiek, en niet het Nieuwspapier van
CHRESTUS.’
SUETONIUS verhaalt insgelijks eene kleine bijzonderheid, raakende deeze Acta
Diurna, welke dienen kan ter bevestiginge van het gevoelen, dat zij met onze
Nieuwspapieren vrij naauwkeurig overeenstemmen. Hij zegt, dat JULIUS CAESAR
geduurende zijn Konsulaat hadt bevolen, ‘dat de Dagbladen van den Raad en het
(†)
Volk zouden uitgegeeven worden .’ AUGUSTUS,
COELIUS,

(*)
(†)

Lib. VIII. Ep. 1. Lib. II. Ep. 8.
In Vit. JUL. CAES. Primus omnium instituit ut tam senatus quam populi diurna acta conficerentur
et publicarentur. Men heeft beweerd, dat deeze woorden van SUETONIUS aanwijzen, dat JULIUS
CAESAR de eerste geweest is, die zoo wel het opstellen als uitgeeven van de handelingen
van den Raad en het Volk beval; en deeze is eene der redenen, waarom eenige Geleerden
de echtheid deezer gedenkstukken verdacht gehouden hebben; doch de kragt van SUETONIUS
uitdrukkinge zou kunnen schijnen, eenigermaate verzwakt te worden, door de bedenking, dat
een talrijk, achtbaar en regelmaatig Lichaam, zoo als de Romeinsche Raad, met geene
mogelijkheid een aantal zaaken welvoegelijk en spoedig kon hebben afgedaan, 't en zij 'er
van deszelfs handelingen eenige aanteekening was gehouden, die bij gelegenheid aangehaald
en naagezien konde worden. Daarenboven kan uit de volgende plaars uit eene Redevoering
van CICERO duidelijk worden opgemaakt, dat 'er lang vóór CAESAR's Konsulaat zulk slag van
Registers aanweezig was: Quid deinde, quid feci cum scirem ita indicium in Tabulas publicas
relatum ut eae tabulae privatâ tamen custodiâ continerentur, non continui domi, sed dividi
passim. Pro SYLLA, c. 15. Niet onmogelijk is het, dat deeze Tahulae Publicae zoo wel de Acta
Diurna als de Acta Senatus kunnen bevat hebben. Intusschen moet men bekennen, dat de
Heer WESSELING de echtheid der Acta Diurna met veel geleerdheids en vernufts heeft
bestreeden.
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(*)

't is waar, zoo als de zelfde Schrijver verhaalt , verboodt de voortzetting van de
uitgave der eerstgenoemden; doch 'er is geene reden om te denken, dat zijn verbod
ook de laatsten betrof. Zekerlijk strookt het met de natuur eener volstrekte Monarchie,
dat haare raadslagen niet openbaar bekend worden; doch de vrolijke en beuzelagtige
onderwerpen van gesprek, welke de dagelijksche voorvallen eener groote stad aan
de hand geeven, zijn 'er zoo verre af van nadeelig te zijn aan zulk eene Constitutie,
dat zij veeleer dienen om de aandagt des Volks af te trekken van het onderzoek
van zaaken van belangrijker en meer geheims vorderenden aart.
De Oudheidkundigen beweeren, eenigen dier papieren ontdekt te hebben. Die
van het 585ste jaar van Rome wierden 't eerst in 't licht gegeeven door PIGHIUS, in
(†)
zijne Jaarboeken . Hij zegt dat ze hem wierden ter hand gesteld door JACOBUS
SUSIUS, die ze onder de papieren van LUDOVICUS VIVES vondt. Aan hunne echtheid
schijnt hij niet te twijfelen, en bedient 'er zich zelfs van tot het verbeteren van eene
(‡)
plaats uit LIVIUS. DODWELL laschte ze insgelijks in zijne Lectiones Camdenianae ,
nevens eenige verdere Acta van den jaare 691. Een zijner vrienden, ADRIAAN
BEVERLAND, hadt ze van ISAACUS VOSSIUS ontvangen, welke ze overschreef uit een
paar Opschriften, door PETAVIUS voor de drukperze gereed gemaakt.
Thans zal ik het waagen, uit de papieren zelve eenige uittrekzels te maaken;
alleenlijk vooraf aanmerkende, dat de naamen van PAULUS AEMILIUS, den veroveraar
van Macedonie, POPILIUS LENAS, den vermaarden Asgezant, JULIUS CAESAR, CICERO
en HORTENSIUS een belangrijk aanzien hebben, en misschien de aanleiding tot het
vermelden van de beuzelagtigste voorvallen waren.

(*)
(†)
(‡)

In Aug. c. 36.
S. PIGHIUS, Annales Magistratuum et Provinciarum S.P.Q.R. Art. 1599. fol. Zie Vol. II. p. 378.
App. c. 5. en c. 90.
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Met opzet heb ik zoo stipt mogelijk was het oorspronkelijke gevolgd, opdat de
gedaante en de wijze van opstel mogten behouden worden.

A.U.C. 585. V. Kal. April.
De Bondelbijlen bij AEmilius den Konsul.
De Konsul met lauweren gekroond, offerde in den Tempel van APOLLO. De Raad
vergaderd in de Curia Hostilia, ten 8 uure, en een Besluit genomen, dat de Pretors
zouden vonnis vollen volgens de Bevelschriften, die van altijdduurende kragt zijn.
Heden wierdt M. SCAPULA van eene daad van geweld beschuldigd voor den Pretor
C. BOEBIUS. Vijftien regters stemden voor zijne veroordeeling, en dertig voor uitstel
van het regtsgeding.

IV. Kal. April.
De Bondelbijlen bij Licinius den Konsul.
Het donderde, en een Eikeboom wierdt, vroeg in den naamiddag, van den bliksem
getroffen, op het gedeelte van den Palatijnschen berg, Summa Velia genaamd. 'Er
(*)
ontstondt twist in eene herberg, aan het benedeneinde van de Bankiersstraat ,
waarin de waard van de herberg het gewapende Zwijn gevaarlijk gewond wierdt.
TERTINIUS, de AEdilis, sloeg de slagers in boete, om het verkoopen van vleesch, 't
welk door de Marktmeesters niet gekeurd was. De boete moet besteed worden tot
het bouwen van eene kapel aan den Tempel der Godinne TELLUS.

III. Kal. April.
De Bondelbijlen bij AEmilius den Konsul.
Het regende steenen op den Veientijnschen berg. Pos-

(*)

Janus Infimus genaamd, omdat in dit gedeelte der straat een Standbeeld van JANUS stondt.
Om de zelfde reden heette het boveneinde Janus Summus.
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THUMUS,

de Tribunus, zondt zijnen Bode aan den Konsul, berigtende dat hij dien
dag niet in den Raad zou verschijnen; doch de Tribunus DECIMUS zijn veto daar
tegen stellende, was de zaak van geen gevolg.

II. Kal. April.
De Bondelbijlen bij Licinius.
De Latijnsche feesten wierden gevierd; eene offerande op den Albaanschen berg
verrigt, en een geschenk van ongekookt vleesch onder het volk uitgedeeld. 'Er
(*)
ontstondt brand op den berg Coelius; twee Trisulae en vijf huizen brandden geheel
af, en vier wierden beschadigd. DEMIPHON, de beruchte Zeeroover, door LICINIUS
NERVA, een provinciaal Stedehouder, gevangen genomen, wierdt geofferd. De roode
standaart wierdt het Kapitool uitgestoken, en de Konsuls noodzaakten de jeugd,
die tot den Macedonischen krijg moest worden opgeschreeven, in het Campus
Martius, een nieuwen eed te doen.

Kal. April.
PAULUS, de Konsul, en CN. OCTAVIUS, de Pretor, vertrokken heden, in krijgsgewaad,
na Macedonie; veel volks verzelde hen tot aan de poorten. De Uitvaart van MARCIA
wierdt gehouden, met meer staatelijkheids van beelden, dan getal van rouwdraagers.
De Pontifex SEMPRONIUS kondigde de Megalesische Spelen af ter eere van CYBELE.

IV. Non. April.
(†)

'Er wierdt eene gelofte van een Ver Sacrum gedaan, op den voorslag van het
Genootschap der Priesteren. De Gezanten der Etoliers ontvingen geschenken.
Vertrok de Pretor EBUFIUS na zijn wingewest Sicilie. De vloot, die op de Afrikaansche
kust hadt gekruist, liep de

(*)
(†)

Zoo noemde men op zich zelve staande huizen, die aan de overigen in de straat niet verbonden
waren. De meeste huizen der Grooten te Rome waren aldus gebouwd.
Ver sacrum was eene gelofte, om een os, schaap, of soortgelijk dier, te osferen, tusschen de
Kalenden van Maart en het begin der Kalenden van Juni.
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haven van Ostia binnen, met de belasting van die provincie. Wierdt het volk onthaald
door de Zoonen van MARCIA, op de Uitvaart van hunne Moeder. Op deezen dag
wierdt 'er een Tooneelspel vertoond, ter eere van CYBELE.

III. Non. April.
(*)

POPILIUS LENAS, C. DECIMUS en C. HOSTILIUS, wierden gezamentlijk als Gezanten
gezonden aan de Koningen van Syrie en Egypte, ter bijlegginge van het geschil,
waarover zijthans in oorlog waren. Vroeg in den morgen begaven zij zich met een
talrijken stoet van vrienden en bloedverwanten, tot het doen van eene offerande,
na den Tempel van CASTOR en POLLUX, eer zij op reis gingen.
Het tweede gedeelte der overblijfzelen van de Acta Diurna behoort tot het jaar van
Rome 691. Zij zijn vollediger en van belangrijker inhoud dan de eerste, doch, volgens
zommigen, meer bedenkelijk, wat de echtheid aangaat.

Syllanus en Murena Konsuls.
De Bondelbijlen bij Murena.
III. Id. August.
MURENA offerde vroeg in den morgen in den Tempel van CASTOR en POLLUX, en
beriep vervolgens den Raad in het Raadshuis van POMPEJUS. SYLLANUS verdeedigde
SEX. RUSCIUS van Larinum, die van eene daad van geweld wierdt beschuldigd door
TORQUATUS, voor Q. CORNIFICIUS, den Pretor. Veertig stemden voor zijne onschuld,
twintig verklaarden hem schuldig. 'Er ont-

(*)

Deeze POPILIUS ontmoette ANTIOCHUS, Koning van Syrie, aan 't hoofd van een zegepraalend
leger in Egypte, en met eenen stok, dien hij in zijne hand hieldt, eenen cirkel rondom hem
beschrijvende, verzogt hem, zich voor vriend of vijand van Rome te verklaaren, eer hij buiten
dien cirkel tradt. De Koning, hoewel met voorspoed bekroond, koos het eerste, en liet,
diensvolgens, zijne troepen terug trekken uit de heerschappijen van PTOLEMEUS, die een
bondgenoot der Romeinen was.
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stondt twist op de Via Sacra (Heilige-weg) tusschen de werklieden van CLODIUS en
MILO's slaaven.

V. Kal. Septemb.
M. TULLIUS CICERO pleitte voor CORNELIUS SYLLA, door TORQUATUS beschuldigd van
medepligtigheid aan de zamenzweering van CATILINA, en won het geding met eene
(*)
meerderheid van vijf regters. De Tribuni van 's Lands Kas waren tegen den
aangeklaagde. Een der Pretors maakte bekend, dat hij zijne zittingen vijf dagen zou
opschorten, ter zaake van zijn dochters huwelijk. C. CAESAR vertrok na zijne
landvoogdijschap in Spanje, zijnde door zijne schuldeischers lang opgehouden. De
Pretor TERTINIUS, terwijl hij de vierschaar hadt gespannen, ontving de tijding dat zijn
zoon overleeden was. Dit was alzoo beleid door de vrienden van COPPONIUS, die
van vergiftiging was beschuldigd, in verwagting dat de Pretor, in zijne droefheid, de
regtbank zou ontspannen; doch deeze, de valschheid des verhaals vernomen
hebbende, kwam in de vierschaar terug, en ging voort met het inwinnen van
getuigenissen tegen den beschuldigde.

IV. Kal. Septemb.
De Uitvaart van METELLA PIA, eene Vestaalsche Maagd, wierdt gehouden. Zij wierdt
in het graf haarer Voorvaderen begraaven op den Aureliaanschen weg. De

(*)

De regterlijke magt in openbaare regtsgedingen onderging verscheiden veranderingen te
Rome, en berustte, op onderscheidene tijden, bij de Raadsheeren, de Ridders, en zomtijds
bij een zamengevoegd getal uit die beiden. Thans was dezelve (door de Aureliaansche wet)
onder de Raadsheerlijke en Ridder-ordes, en de Tribuni AErarii verdeeld; zijnde de laatsten
volkelingen en betaalmeesters in de Bank van Rome. De laatstgenoemden wierden door
JULIUS CAESAR van dit voorregt ontzet. Het getal der Regteren schijnt te hebben verwisseld,
naar gelange der benoeminge door de Overheid, of naar uitwijzen der Wet, op welke de
beschuldiging was gebouwd. Bij MILO's verhoor, bij voorbeeld, waren zij bij het lot op acht
gebragt, en eer het vonnis wierdt geveld, weerden de beschuldigers en de beschuldigden vijf
uit ieder Orde, zoodat vijf de zaak beslisten, 't geen altijd bij ballotteering geschiedde. -
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Censor's slooten een verdrag, volgens 't welk de Tempel van AIUS LOQUENS voor
vijf-en-twintig Sestertien zou gerepareerd worden. Q. HORTENSIUS deedt eene
aanspraak tot het volk over het Censorschap en den Allobrogischen krijg. Kwam
(*)
berigt uit Etrurie, dat eenige der naastvoorgaande zamengezworenen eenen
opstand hadden begonnen, onder aanvoeren van L. SERGIUS.
Een bewonderaar der Oudheid zou, veelligt, de zelfde beknoptheid, duidelijkheid
en eenvoudigheid in de Acta Diurna ontmoeten, die de opschriften op de penningen
en openbaare gedenkstukken der Ouden zoo duidelijk kenmerken. Evenwel moet
ik erkennen, dat 't hun aan die luimigheid en uitvoerigheid in 't verhaalen mangelt,
welke den stijl der hedendaagsche Dagbladen kenmerkt. De Romeinsche Couranten
zijn gebrekkig in veele weezenlijke sieraaden van den stijl. Nooit eindigen zij met
den geheimzinnigen wenk: ‘dit geeft stoffe tot veel naadenkens.’ Van de nadrukkelijke
inleiding schijnen zij niets geweeten te hebben: ‘wij verneemen,’ ‘het wordt stellig
verzekerd;’ noch van de vernuftige verontschuldiging van eene openbaare leugen:
‘dit vereischt confirmatie;’ ook schijnen zij geenen inval gehad te hebben omtrent
de voordeelen van het verhaalen van eene leugen den eenen dag, om dezelve des
anderendaags, door regelrecht tegenspreeken, wederom te ontkennen. Der
opmerkinge waardig is het insgelijks, dat des Pretors dochters huwelijk wordt
vermeld, zonder ons te berigten dat zij eene dame van groote schoonheid en
verdienste, en zeer rijk was.
Eene andere aanmerking, uit verscheiden artikelen deezer Dagbladen af te leiden,
is, de groote eerbied, welken de Romeinen voor de bijgeloovige plegtigheden

(*)

Dit voorval schijnt duister. De zamenzweering van CATILINA was thans geheel verplet, zoodat
LUCIUS SERCIUS hem niet kan bedoelen: want zijn naam van LUCIUS SERGIUS CATILINA. Ook
kan de uitdrukking reliquiae conjuratorum (het overschot der zamengezworenen) op CATILINA's
woelingen in Etrurie niet worden toegepast, 't welk de aanvang van het vloekverwantschap
was, terwijl de woorden der Acta aanduiden, dat dit eene hervatting daarvan was door dat
gedeelte der zamengezworenen, die ontvlugt, of nog niet ontdekt waren.
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van hunnen valschen Godsdienst hadden. Geen dag verloopt 'er, of 'er wordt eenig
wonderteeken waargenomen, eenige offerande of feest gevierd, ter afsmeekinge
van den zegen hunner Goden over de wapenen en raadpleegingen van den Staat.
Drie mannen van den hoogsten rang te Rome, eer zij tot een gewigtig Gezantschap
op reize gaan, begeeven zich tempelwaarts, verzeld van hunne bloedverwanten en
vrienden, om den bijstand der Goden te smeeken.

Beschrijving van eenige voornaame bijzonderheden, de rivier
Senegal en het omliggend land betreffende. Volgens Colberry.
(Ontleend uit BLAGDON's Modern Discoveries.)
De uitgestrektheid van de Rivier Senegal, van derzelver mond tot den Waterval van
de rots, onder den naam van Felow bekend, is ten naastenbij tweehonderd en tachtig
(Engelsche) mijlen; schoon de afstand, in eene regte lijn, tusschen deezen Waterval
slegts honderd en zestig mijlen haale. Dan geene Rivier in de geheele wereld is
misschien zo vol inhammen, bogten en wendingen.
Van de gemelde rots Felow na de zee gaande, is het weldra te bemerken, dat
dezelve een kronkelenden loop neemt in de landen. De algemeene asloop is vrij
zagt, en alles wijst aan, dat het gedeelte van Asrica, liggende tusschen den achtsten
Graad Ooster Lengte van het Eiland Ferro en den Atlantischen Oceaan, en tusschen
den twaalfden en achttienden Graad Noorder Breedte, een vrij laag land, en dat de
schuinte van het watrpas bijkans onmerkbaar is.
De wateren van de Senegal, over deezen in 't algemeen zandigen, ligten, en
bijkans horizontaalen grond loopende, volbrengen dien loop ongestoord door de
landen, welke zij doorsnijden, en worden gevolglijk van den regt voortgaanden loop
afgewend door de geringste plaatslijke omstandigheden. Bij voorbeeld, een digt
bosch, een bank van rotzen, een harde steenlaage, of eene meer dan gewoon
vastgepakte aarde, verandert schielijk de loopstreek deezer wateren, en doet dezelve
zulk een ziegezaagenden koers neemen, dat de Rivier bijkans al-
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le oogenblikken na den oorsprong schijnt weder te keeren.
Met één woord, geene andere Rivier is zo menigvoud onderworpen aan zulke
onverwagte wendingen en talrijke kronkelingen. De Senegal wendt zich zo dikwijls
van zelve, en de takken neemen zo menigwerf geheel andere richtingen dan men
dagt te zullen ontmoeten, dat, bij het bevaaren deezer Riviere, 't zij zeilende, of
getrokken wordende, welk laatste de meest gewoone wijze van vaaren is, de
vaartuigen steeds van koers moeten veranderen: het gebeurt menigmaalen dat zij
acht-enveertig uuren doorbrengen in het omvaaren van een Schiereiland, welks
landengte slegts eene breedte heeft van twintig vademen; zo dat zij, naa eene reis
van twee dagen, zich juist onder den zelfden meridaan bevinden als van waar zij
afstaken.
Deeze sterk kronkelende vaart geeft aan den overtogt van het Eiland St. Louis
tot Galam eene lengte van meer dan honderd mijlen; en de reis op de Senegal,
welke alleen in het regen-saisoen kan ondernomen worden, zijnde dit het jaargetijde,
wanneer de Rivier het hoogste water heeft, is altoos aangemerkt als gevaarlijk voor
de gezondheid, ja het leeven der reizigeren. Bekend is het, dat een derde gedeelte
van de Europeaanen, die deeze reis ondernamen, tot slagtoffers strekten van deeze
moeilijkheden en gevaaren. In de daad, de veelvuldige bogten en wendingen van
de Senegal maaken slegts een klein gedeelte uit van de ongemakken deezer reize.
Allen, die dezelve ondernamen, hebben steeds de ongelegenheden ondervonden,
veroorzaakt door de zandbanken, door de rotsagtige uitstekken, welke in het bedde
der Rivier voorkomen; door groote boomen en zwaare aardklompen, die het water
afwenden; door de stormen en wervelwinden, afgewisseld door doodelijke stilten;
door een brandend heeten dampkring, die, in beweeging gebragt zijnde, verstikkend
is; door onverwagt opkomende ongelegenheden, veroorzaakt door de onoplettenheid
en het verzuim der Negers, die de bootslieden zijn, en eindelooze geschillen hebben
met de Vorsten en Opperhoofden, door wier land zij heenen vaaren; door de
ongezonde uitwaassemingen van de bloezems eeniger boomen, die in groote
menigte langs de oevers van deeze Rivier groeijen, en die, schoon derzelver geur
aangenaam is, nogthans zwaare hoofdpijn ver-
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oorzaaken, en anderzins de gevaaren van deeze lange vaart vermeerderen. - Maar,
door zekere voorzorgen, die zeer mogelijk in 't werk te stellen zijn, zou de Regeering
deeze vaart in 't vervolg veel veiliger, ja zelfs aangenaam kunnen maaken; en deeze
te werk gesteld zijnde, zon de reis van het Eiland St. Louis tot Galam een mengzel
van vermaak en bewondering opleveren, en eene der belangrijkste rivierreizen
uitmaaken, welke knnnen gedaan worden: want in deeze lange en veelvuldige
bogten is de Natunr onbeschrijflijk mild geweest in het verleenen van den sterksten
groei, zo wel als in alles wat verbaazend en aangenaam is in het Dieren-rijk.
In eenige der deelen, welke men doortrekt, ziet men ten toon gespreid alle de
bekoorelijkheden, welke de Natnur, in haaren maagdlijken staat, bezit; in andere
bewondert men de treffendste uitwerkzels, voortgebragt door haaren ouderdom; de
boomen, onder welken men 'er aantreft van eene hoogte en dikte, welke een hoogen
ouderdom aanduiden, en een mengzel van bewondering en eerbied verwekken;
terwijl veele verbaazende blijken van groeizaamheid nog in volle kragt zijn, en ons
schijnen te willen overtuigen, dat de Natuur, in deeze eenzaame en vrugtbaare
oorden, altoos in de Lente haars leevens is, en nooit oud wordt.
In alle deelen der Riviere, waar het water ondiep is, vindt men een groot aantal
Kaymans en Hippopotami van eene ontzettende grootte. - De oevers verschaffen
een tooneel voor de potzige beweegingen van een groot aantal Aapen van
verschillende soort; desgelijks voor de schaaden schuldlooze vermaaken van
Antelopen, Gazellen, en andere viervoetige Dieren. - De boomen zijn vol Vogelen,
wier schitterende en zonderlinge kleuren het oog verrukken en de ziel bekooren.

Berigtgeeving, wegens de Zahara, of groote woestijn van Barbarije.
Volgens Golberry.
(Uit BLAGDON's Modern Discoveries.)
In de Zahara, of de Groote Woestijn van Barbarije, waarin de onderscheide Stammen
van Mooren hun verblijf houden, zijn tegenwoordig tweeëndertig Oases,
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of Bewoonbaare Plaatzen, vrugtbaar gemaakt door bronnen van versch water. De
grootste deezer Oases zijn bewoond; veele Stammen van Mooren hebben zich in
dezelve nedergezet, en 'er eene soort van Volkplantingen aangelegd. 'Er wordt
verondersteld, dat deeze Moorsche Volkplantingen, die over de Woestijn van
Barbarije verspreid zijn, een getal van zeventien uitmaaken. De andere Oases zijn
zo groot niet, en dienen alleen tot rust en verfrissing der Caravanen, die de Woestijn
doortrekken, zo wel als voor de Mooren, die gewoonlijk zulke uitgestrekte reizen
volbrengen.
Het is bekend dat de Caravanen de groote Woestijn van Zahara in negen
onderscheidene richtingen doortrekken, en dat de Moorsche Stammen, die daarin
hun verblijf houden, dezelve overal doorreizen.
De grond deezer wijduitgestrekte Woestijne (die op de naauwste plaats gerekend
wordt 600 Mijlen lang en 300 Mijlen breed te zijn) bestaat uit fijn zand, eene
verzameling van kleine onzamengebonden korrels: deeze deeltjes zijn egter niet
steenagtig, gelijk de bestanddeelen des zands; maar vatbaar voor versteening. Het
zand van de Zahara is zamengesteld uit oneindig kleine korreltjes, en ligt tot eene
verbaazende diepte. Het wordt op eene wijze, niet ongelijk aan de baaren der zee,
door de winden bewoogen; het stapelt zich tot bergen op, die, door dezelfde oorzaak,
korten tijd daarnaa verstrooid worden, alsdan zich tot eene ontzettende hoogte
verheffende, tot dat derzelver uitspreiding de straalen der zonne verduistert.
Op deeze zandige uitgestrektheid ziet men menigmaalen Zandkolommen,
gelijkende op de Waterhoozen, welke men ter zee ontmoet. De aart van dit zand is
niet geschikt tot vereeniging of zamenvoeging; naardemaal, in de groote
uitgebreidheid van die Woestijn, naauwlijks eenige rotzen gezien worden, en men
zeer schaars vrugtbaare streeken daarin aantreft.
Uit de steeds beweegende drooge en dorre vlakten, die aan het Noorden van de
Rivier Senegal grenzen, heb ik gezien, dat deeze Zandhoozen, in de gedaante van
kolommen, opreezen, nu eens met snelheid, dan eens met eene staatlijke
langzaamheid voorttrekkende, wanneer zij een groot en heerlijk vertoon opleverden.
Derzelver snelle voortgang is, bij wijlen, zo groot, dat ze naauwlijks bemerkt worden,
eer zij tot zulk eene maate

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

244
verijdeld zijn, dat ze naar linten gelijken, naar het geblaas des winds in de lugt
vlottende; dan het benedenste gedeelte rust altoos op den grond: bij andere
gelegenheden klimmen de bovenste einden tot zulk eene ontzettende hoogte, dat
zij zich in de lugt verliezen. Deeze Zandhoozen breeken veeltijds op eene groote
hoogte, en de groote menigte zands wordt in den dampkring verspreid; soms breeken
zij, naar oogenschijn, in het midden, en de slag, door die breeking veroorzaakt, is
gelijk aan het openbarsten van eene mijn.
Op zekeren dag telde ik drie van deeze Zandhoozen, op den afstand van omtrent
duizend schreden van elkander; de diameter van de grootste kwam mij voor, twee
(*)
voeten te haalen; aller snelheid was verbaazend groot .

Eenige bijzonderheden, betreklijk het karakter en de levenswijze
van den tegenwoordigen koning en koninginne van Groot-Brittanje.
(Medegedeeld door den Heer REINIER ARRENBERG, te Rotterdam.)
Het uitmuntend, menschlievend en vriendlijk karakter van GEORGE DEN III, den
tegenwoordigen Koning van Groot-Brittanje, en van zijne Gemalinne, CHARLOTTA,
geboren Prinses van Mecklenburg-Strelitz, wordt met zoo veel recht tot een voorbeeld
voor alle Vorsten gesteld, als hun huislijk geluk dat van alle andere gekroonde
hoofden overtreft.
Toen die Monarch, in den jare 1760, na het overlijden van zijnen Grootvader
GEORGE DEN II, den Engelschen troon beklom, besloot hij zich in den echt te begeven;
maar, begaafd zijnde met oordeel, gezond verstand en doorzigt, besloot hij tevens
dien stap niet te doen dan met zeer veel overlegs. Bewust zijnde, dat de verbindtenis,
in welke hij zich stond te begeven, ten uiterste gewigtig zijn moest in hare gevolgen,
nam hij voor, niet toe te laten, dat de luister van lighaamlijke bevalligheden, of
aantreklijkheid van gelaat, zij-

(*)

Men vergelijke met deeze beschrijving, 't geen wij uit OLIVIER's Voyage, in het Mengelwerk
des voorleden jaars, overgenomen hebben, ten bewijze, dat de Woestijnen van Africa en
Asia niet zo schriklijk zijn, als dezelve door de meeste Reizigers worden afgemaald; bl. 650.
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ne zinnen bedrogen; hij begreep, dat hij, in het verkiezen van eene echtgenoote,
naar deugd en goede hoedanigheden moest uitzien, want indien hem huislijk ongeluk
te beurt viel, zijne onderdanen 'er ook een smertlijk medegevoel van zouden hebben.
Met deze gevoelens vestigde de jonge Koning, na het vereischte onderzoek, zijne
zinnen op de Prinses CHARLOTTA, van Mecklenburg-Strelitz.
Zijne Majesteit had van de goede hoedanigheid dier Prinsesse het eerst kennis
gekregen door middel van een' brief, welken zij geschreven had aan den grooten
FREDERIK, Koning van Pruissen, toen hij, met zijn krijgsvolk, de landen van den
Hertog van Mecklenburg-Schwerin was ingetrokken; zijnde die brief van den
volgenden inhoud:
‘Aan den Koning van Pruissen.
Het mishnge uwe Majesteit niet, dat ik in twijffel sta, of ik u geluk zal wenschen, of
mijn beklag doen, wegens uwe laatste overwinning; dewijl de gelukkige uitslag uwer
wapenen, die u met laurieren heeft overdekt, de verwoesting over mijn Vaderland
verspreid heeft.
Ik weet, Sire! dat het voor mijne sexe niet welvoeglijk schijnt, in deze eeuw,
medelijden te hebben met de rampen van het Vaderland, de afgrijslijkheden van
den Oorlog te beklagen, of om de wederkeering van den Vrede te wenschen. Ik
weet, dat gij mooglijk zult denken het meer mijne zaak te zijn, mij in de konst van
behagen te oeffenen, of mijne gedagten op onderwerpen van huishoudelijker aart
te vestigen; maar, hoe wanvoeglijk het ook voor mij zijn moge, kan ik de begeerte
niet wederstaan om voor dit ongelukkig Volk te spreken.
Maar weinig tijds geleden maakte deze landstreek de bevalligste vertooning; het
land was bebouwd, de boer zag blijmoedig, en de dorpen waren vol rijkdom en
overvloed. Welk eene verandering ontdekt zich tegenwoordig, in vergelijking van
zulk een bekoorlijk toneel! Ik ben niet bedreven in het maken van beschrijvingen;
ook kan mijne verbeeldingskragt aan de afgrijslijkheden van de schilderij niets
toevoegen; maar zeker zouden overwinnaars zelfs weenen op het verschriklijk
gezigt, dat ik thans voor mij heb. Het geheele land, mijn dierbaar Vaderland! is eene
vreeslijke woestenij, vertoonende niet anders dan voorwerpen, om afschrik,
medelijden en wanhoop te verwekken. De bezigheden van den landbouwer en
schaapherder staan stil; zij zijn soldaten geworden, en helpen den grond verwoesten,
dien zij te voren beploegden. De dorpen zijn alleen door oude mannen, vrouwen
en kinderen bewoond; mooglijk is hier en daar nog eenig krijgsman, uit oorzaak
zijner won-
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den of verlies van zijne leden, in zijn huis gelaten, daar zijne kleine kinderen hem
om 't lijf hangen, hem naar de historie van iedere wonde vragen, en zichzelven tot
soldaten kweeken, eer zij kragt genoeg gevoelen voor het vold.
Dan dat alles was nog niets, indien wij de beurtelingsche belediging niet gevoelden
van ieder krijgsheir, wanneer het nadert of aftrekt. Onmooglijk is het, de verwarring
uit te drukken, welke zelfs die genen veroorzaken, die zich onze vrienden noemen;
zij, van welken wij redding mogten verwagten, onderdrukken ons met nieuwe
elenden.
Van uwe rechtvaardigheid is het derhalven, dat wij verligting hopen; van u, aan
wien vrouwen en kinderen de vrijheid hebben te klagen, wiens menschlievendheid
naar de smeekingen van den geringsten hoort, en wiens magt in staat is om de
grootste onbillijkheid te beteugelen.
Ik ben SIRE’ enz.
Dezen brief zond de Koning van Pruissen over aan den Koning GEORGE, die, op het
lezen van denzelven, 'er zoodanig door verrukt werd, dat hij zich, tegen een zijner
edellieden, die daarbij tegenwoordig waren, dus uitliet: Deze is de dame, die ik tot
mijne gemalin zal verkiezen, - hier zijn duurzame schoonheden, - de man, die
eenigen smaak heeft, kan 'er op te gast gaan, zonder dat hij verzadigd worde. Indien
de gemoedsgesteldheid van die Prinsesse aan haren verheven smaak gelijk is, zal
ik de gelukkigste Man van de wereld zijn, gelijk ik, met de hulp van mijn Valk, de
grootste Vorst van Europa hoop te wezen.
Nadat de Koning met haar getrouwd was, vertoonde de Koningin CHARLOTTA,
verre van hoogmoedig op hare verheffing te wézen, door hare vriendlijkheid en
inschiklijkheid, een gemoed, verheven zelfs boven den Koninglijken staat. Zij maakte
zich, door haar verpligtend gedrag, bemind, niet alleen bij den Koning haar Gemaal,
maar zelfs bij lieden van allerlei rang, zoo dat de Engelschen, van haar sprekende,
haar meestentijds den naam geven van onze beminnelijke Koningin.
Zij heeft den Koning zeven Zoons en zes Dogters gebaard, welke dertien kinderen
alle nog in leven zijn. Zij heeft ze allen met eene moederlijke zorg opgevoed; zij
heeft een afgrijzen van het gemeen gevoelen onder de Grooten, dat zijne kinderen
op te passen een slaafachtige arbeid is. In een gesprek, hetwelk hare Majesteit met
zekere Hertogin hieldt, betuigde zij hare verwondering, dat de dames van den
eersten rang hare kinderen altijd aan de zorg van bedienden overlieten, en 'er zoo
zelden zelve bij gezien werden. De Hertogin wilde die gewoonte verdedigén; maar
de Koningin viel haar
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in de reden, zeggende: Gij zijt eene moeder, Mevrouw, - gij spreekt met eene
moeder, en het zou mij leed zijn, dat gij mij wilde noodzaken te onderstellen, dat gij
ongevoelig waart, daar gij de alleraandoenlijkste behoorde te zijn.
'Er is zulk eene volmaakte overeenkomst tusschen de gemoedsgesteldtenis van
het Koninglijk paar, en hunne gevoelens zijn zoo eenstemmig, dat het onmooglijk
is, het karakter van den eenen te schetzen, zonder dat van de andere daarin te
bevatten.
Wat den Koning belangt, hij is teerhartig en menschlievend; hij beeft, als hij het
doodvonnis van kwaaddoeners moet onderteekenen; en hij heeft openlijk verklaard,
dat hij nimmer zijne toestemming geeft aan het verzoek tot eene echtscheiding, die
in Engeland zoo gemeen zijn, dan met den grootsten weerzin. Het is moeilijk te
beslissen, of hij voorbeeldelijker is als vader dan als gemaal. Men kan veel van zijn
karakter opmaken uit het verslag van zijne huislijke levenswijze: ‘In den winter (dus
luidt het) is zijne Majesteit gewoon tusschen zes en zeven uren op te staan, en
begeeft zich dan, tot zijne godsdienstige verrigtingen, in een afzonderlijk vertrek,
waarin hij gemeenlijk een uur doorbrengt. Na het ontbijt wordt hij gekleed, waarop
hij zich tot staatsbezigheden begeeft; dezelven afgeloopen zijnde, worden zijne
kinderen bij hem gebragt, en vervolgens begeeft hij zich naar zijne studeerkamer,
om eenige nieuwe en nuttige ontdekkingen te bevorderen, of houdt een gesprek
met kundige en geleerde mannen.
De Koningin slijt gemeenlijk den voormiddag bij hare kinderen, en dewijl zij zeer
vernuftig is, houdt zij zich doorgaans bezig met teekenen, of met het fraaiste soort
van borduurwerk, welk laatste haar geliefdste bezigheid is.
De Koning is bij uitstek matig, drinkende zelden meer dan vier glazen wijn over
tafel, en een weinig wijn met water bij den avondmaaltijd. Den namiddag slijt zijne
Majesteit, indien zaken van Staat zijne tegenwoordigheid niet vereischen, gemeenlijk,
met voor de Koninginne, die de Engelsche taal grondig verstaat, het een of ander
uit een begunstigd Schrijver voor te lezen.
Na den avondmaaltijd vereenigen de Koning en Koningin zich beiden in
godsdienstige oeffeningen, lezende elk eenig godvrugtig of zedekundig boek, en
begevende zich vervolgens vroeg ter ruste.
Zoodanig is het leven en de gemoedsgesteldtenis van dit gelukkig paar. Hunne
dagen worden doorgebragt in gezellige genoeglijkheden, en iederen morgen
ondervinden zij het genoegen, dat voortspruit uit de deugd, die in het hart gekweekt
wordt.’
Verscheiden gevallen zijn 'er bekend, die ten bewijze ver-
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strekken van de goedheid en medelijdendheid des Konings; onder anderen de
volgende:
Lord MANSFIELD, op zekeren dag, aan zijne Majesteit bekend makende, dat een
Roomsch priester, genaamd MALOWNY, zonder voorgaand verlof, in het Graasschap
Surrey, de Mis gedaan en andere geestlijke functien verrigt had, en, daarvan
overtuigd zijnde geworden, volgens de wetten, tot eene langdurige gevangenis
verwezen was; doch zijne Lordschap tevens opmerkende, dat de wetten ten dien
opzigte hard en streng waren, voerde de Koning hem te gemoet: God beware ons,
Mylord! dat verschillende begrippen in den Godsdienst de vervolgingen zouden
wettigen, of toelaten, dat een mensch, in mijne Koningrijken, onrechtvaardig lijden
zoude! Laat derhalven terstond het pardon voor den man gereed maken, en draag
zorg dat hij in vrijheid gesteld worde.
In de maand Junij van het jaar 1771 kwam 'er een zeer wel gekleed vrouwspersoon
in het paleis der Koninginne, en werd door den poortier, zonder eenige navraag,
doorgelaten; doch een mand aan haar arm hebbende, werd zij door een der
bedienden gadegeslagen; waarop zij, dit merkende, in een der vertrekken ging, en
aldaar de mand nederzette. Een jongen van der Koninginne hofhouding, haar de
mand ziende nederzetten en weder henen gaan, werd nieuwsgierig te weten wat
'er in was; hij ligtte derhalven het deksel op, en vond, onder eenige groene bladen,
een zeer schoon kind, zijnde een jongetje, en naar gissing twee maanden oud. Op
dat onverwagt gezigt gaf de jongen een schreeuw, waardoor terstond zeer veel
bedienden derwaarts liepen, die mede niet weinig verzet stonden. Het gerugt van
dit geval ter ooren van den Koning gekomen zijnde, begeerde zijne Majesteit het
kind te zien, en beval om het naar hem GEORGE te noemen, en, wanneer het in 't
leven bleef, het onder de zorg te stellen van Mevrouw FORESWORTH, de Gouvernante
van 's Konings kinderen.
De Koning, die gewoon is zich gestadig veel beweging te geven en nimmer het
weêr ontziet, op zekeren dag, in den strengen winter van het jaar 1784, eene
wandeling te voet doende, ontmoette twee kleine jongens, van welken de oudste
niet meer dan agt jaren scheen te wezen. Onwetende dat het de Koning was, tot
wien zij spraken, vielen zij beiden op hunne knieën voor hem neder, schoon de
sneeuw vrij hoog op den weg lag, en, hunne kleine handen wringende, baden zij
om een aalmoes, zeggende: dat zij grooten honger en niets te eten hadden; meer
konden zij niet uitbrengen, want een vloed van tranen belette hen verder te spreken.
Zijne Majesteit, door deze vertooning ten uiterste getroffen, belastte hen op te staan,
en, hen met die vriendlijkheid, welke hem zoo eigen is, aanmoedigende om hem te
zeggen wie hunne ouders waren en wat hun geval was, vertelden zij den Ko-
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ning: dat hunne moeder voor arie dagen gestorven was, en niet onder de aarde
konde komen; dat hun vader, dien zij ook vreesden te zullen sterven, ziek en
hulpeloos, naast hunne doode onoeder, op streo lag, en dat zij noch geld, noch
brood, noch vuur in huis hadden.
Dit eenvoudig maar droevig verhaal trof het Koninglijk hart, en, nadat zijne
Majesteit hun nog eenige vragen gedaan had, beval hij de twee jongens naar huis
te gaan, zeggende, dat hij hen zoude volgen, om te zien of het waar was, hetgeen
zij hem verteld hadden. Zij gingen daarop den Koning voor, naar eene elendige hut,
of soort van stal; en deze, daar binnen tredende, vond de moeder, zekerlijk door
gebrek gestorven, dood liggen op een hoop stroo, terwijl de vader, genoegzaam
zieltogende, naast haar zijde lag, en met zijne zwakke hand zijne afgestorven vrouw
vasthield, even alsof hij nog niet van haar scheiden kon. Dit gezigt perste den Koning
de tranen uit de oogen. Terstond keerde hij naar Windsor terug, en verhaalde aan
de Koningin de elende, van welke hij ooggetuige geweest was. Oogenbliklijk werd
'er een bediende derwaarts gezonden, met levensmiddelen, kleederen, kolen en
allerlei ververschingen. Door het gebruik van het een en ander bekwam de man
welhaast, en de Koning, de gézondheid aan den vader wedergegeven hebbende,
wilde ook de kinderen gelukkig maken, en beval derhalven, dat zij, op zijne kosten,
verder zouden worden opgevoed, hopende dat zij, groot geworden zijnde, door hun
goed gedrag, zouden verdienen verder geholpen te worden.
Ondertusschen was het eens op het punt, dat die goedhartige Monarch op het
onverwagtst zou zijn vermoord geworden. Op den 2 Augustus 1786 van Windsor
te St. James terug komende, werd zijne Majesteit, bij het uittreden van zijne koets,
aangesproken door een vrouwspersoon, welk een papier in haar hand had, hetgeen
de Koning voor een verzoekschrift aanzag. Hij hield zich, volgens zijne gewone
goedheid, een oogenblik op, om het aan te nemen; doch zij had onder dat papier
een mes verborgen, waarmede zij, tot tweemalen toe, den Koning trachtte te
doorsteeken. Op den eersten steek maakte deze eene beweging achteruit, waardoor
de steek, maar even het kamisool rakende, tusschen hetzelve en den rok doorging,
en op den tweeden steek greep een der wagten de moorddadige hand van dat wijf,
terwijl een kamerdienaar haar het mes ontrukte. Men nam haar terstond in verzekerde
bewaring, en de Koning, van de ontsteldtenis, welke hem deze onverwagte aanval
veroorzaakt had, een weinig bekomen zijnde, verscheen terstond in het publiek. Bij onderzoek bleek het, dat dit vrouwspersoon MARGARETHA NICHOLSON heette, een
linnenaaister van haar handwerk, en niet wel bij het hoofd was, dewijl zij voor reden
van haar
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daad gaf, dat zij erfgename van de Kroon was, en zich, omdat men haar beroofde
van haar recht, zelve recht wilde verschaffen. Zij werd vervolgens, nadat hare
zinneloosheid ten klaarste gebleken was, voor al haar leven in een beterhuis
opgesloten.
Een veel droeviger onheil overviel den goeden Koning in de maand November
van het jaar 1788, toen zijne Majesteit van eene hevige ziekte, verzeld met koorts
en ijlhoofdigheid, werd aangetast, zoo dat gansch Engeland in de uiterste
bekommering geraakte voor het leven van den beminden Monarch; maar nog grooter
was dezelve, toen die ziekte, na verloop van eenige weken, verminderende, men
bevond, dat de koorts zijn herssengestel dermaten had aangedaan, dat hij der
zinnen bijster en in 't verstand geraakt was.
De Heer WEST, een vermaard Schilder, had het eerst de ondervinding, dat de
Koning niet wel bij zijne zinnen was. Bezig zijnde met eene kamer te Windsor te
schilderen, had de Koningin hem gelast, dat hij in het landschap, het welk hij
onderhanden had, tot vermaak van de jonge Prinsen, een leeuw moest schilderen;
dan, terwijl hij daarmede bezig was, trad de Koning in het vertrek, en, het werk
beziende, zeide hij, dat het eer een hond dan een leeuw geleek, nam een penseel,
gaf een veeg over den leeuw, en maakte vervolgens eenige vreemde figuren, die
hij den schilder beduidde, dat de regte asteekening van een leeuw was. De Heer
WEST, over dit voorval ten uiterste bevreemd, verhaalde het aan de Koninginne, die
hem te kennen gaf, dat zij reeds meermalen, tot haar leedwezen, ondervonden had,
dat haar Gemaal somtijds niet volkomen bij zijn verstand was. Sedert ontdekte men
dit nog nader door eene verandering in zijne handteekening, schrijvende GEORGIUS,
daar hij anders altijd gewoon was GEORGE te schrijven.
Zijn toestand steeds verergerende, en de teekenen van zijne verstandeloosheid
daaglijks blijkbaarder wordende, nam het Parlement in beraad, om den Prins van
Wales tot Regent van het Koningrijk te verklaren; doch, dewijl 'er van zulk een
Regentschap nimmer een voorbeeld in Engeland geweest was, kon men over de
bepalingen, die daaromtrent moesten gemaakt worden, niet zoo schielijk
overeenkomen, waarde or het besluit gestadig opgehouden werd. Intusschen allerlei
middelen tot 's Konings herstelling te vergeefs aangewend zijnde, hoorde men, dat
'er op het land zekere Doctor WILLES woonde, die eene zonderlinge bekwaamheid
bezat in het genezen van krankzinnigen, en ten dien einde in het Graafschap Lincoln
een beterhuis had opgerigt, daar hij een groot aantal kostgangers in had, onder
welken hij verbazende genezingen deed. Aan dezen man werd de behandeling van
den Koning geheel overgelaten; met dat gelukkig gevolg, dat hij, na verloop
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van eenigen tijd, tot groote blijdschap van het Koninglijk Huis en van zijne getrouwe
onderdanen, volkomen herstelde.
Het is opmerklijk, dat de Koning, een geruimen tijd voor dat hij door die droevige
ziekte overvallen werd, al een voorgevoel van dezelve schijnt gehad te hebben;
althans op zekeren avond een Concert hebbende bijgewoond, leide hij, met zijne
gewone vriendlijkheid, zijne hand op den schouder van Dr. AYRTON, en zeide: Ik
geloof niet, Doctor, dat ik lang in staat zal wezen om muzijk te hooren; het schijnt
mijn hoofd sterk aan te doen, zoo dat ik ze met moeite gehoord heb. En vervolgens
voegde hij, met een stillen zugt, daarbij: God zegene ons, de beste onzer is nog
een elendig schepzel!
Onbeschrijflijk was de vreugd, die 's Konings herstelling door het geheele Rijk
verwekte. Toen die herstelling aan het Parlement bekend gemaakt werd, besloten
de beide Huizen, ‘om, gemerkt het gehouden gedrag der Koninginne, gedurende
de ziekte van zijne Majesteit, haar de achting van het gansche land verworven had,
en hare voorbeeldige en uitblinkende deugden, met den hoogsten eerbied, door
alle Vorsten en Hoven van Europa, beschouwd werden, eene boodschap aan hare
Majesteit te zenden, ten einde haar te feliciteren met 's Konings gelukkige herstelling,
en te verzekeren van den eerbied der beide Huizen voor hare uitmuntende dengden.’
Toen de Koningin vervolgens, op zekeren dag, de gelukwenschingen van den
Adel en alle de andere Grooten van het Rijk over 's Konings herstelling ontfing,
verschenen alle de Dames ten Hove met een lint over haar haair, met het devies:
lang leve de Koning! en de Koningin droeg dat zelfde devies, in diamanten letters;
ook was hare Majesteit dien dag zoo pragtig gekleed, dat men de juweelen, met
welke zij versierd was, tweemaal honderd-en-vijftig duizend gulden waardig schatte.
Kort daarna werd door het geheele Rijk een plegtige Dankdag gehouden, en de
Koning begaf zich, dien dag, met groote staatsie, naar de St. Pauluskerk te Londen,
in welke men in geen drieëntagtig jaren een Koning van Engeland gezien had. Met
die staatsie aan gemelde kerk gekomen zijnde, zag men den Koning zijne
beminnelijke Koningin bij de hand uit de koets en ter kerke inleiden. Zoo dra hunne
Majesteiten de kerk inkwamen, werd de honderdste psalm door zevenduizend
armkinderen aangeheven; 't welk den Koning dermaten trof, dat hij zijne tranen niet
weêrhouden konde.
Na den geëindigden godsdienst werd de Regering van Londen, door den Lord
Major, heerlijk ter maaltijd onthaald, en het overige van den dag in eene openbare
en algemeene vreugde doorgebragt.
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Iets ten geleide van het fac simile, of de namaak, van eenen
eigenhandigen brief van den raadpensionaris Johan de Witt.
(Medegedeeld door M. STUART.)
Aan de Heeren Letteroefenaars.
De eigenhandige Brief van den Raadpensionaris JOHAN DE WITT, dien ik u gaarne
(*)
geleend heb, om daarvan een fac simile te nemen voor uw Mengelwerk , is mij
toevallig geworden. In het jaar 1789 eenige boeken van mijnen Vader ten verkoop
oprujemnde, viel dezelve, zonder daarin te voren bemerkt te zijn, uit J. BRANT's
Paulus Leven, vele jaren vroeger op eene boekveiling te Rotterdam gekocht. Deze
Brief was mij terstond aangelegen, als handschrift van eenen Man, wiens lof en lot
onvergetelijk blijven, en werd mij dit almeer bij de bemerking van het edele karakter
in denzelven doorstralende; ook is de persoon, aan wien het opschrift houdt, een
der meest aangelegenen geweest voor het Gemeenebest ten tijde, waarin de Brief
geschreven is. Vergunt mij, u met een enkeld woord aan hem te herinneren. JOHAN
WOLPHERT VAN BREDERODE werd in 1599 geboren; hij was de Zoon van FLORIS VAN
BREDERODE en DOROTHEA VAN HAEFTEN. Als Krijgsman opgevoed, trad hij zeer jong
in dienst, voerde in 1618 het bevel als Kapitein, in 1633 als Kolonel, in 1641 als
Veldmaarschalk van de Staten Legers, in 1645 als Gouverneur van 's Hertogenbosch,
in 1655 als Overste van twee Hollandsche Veldlegertjes. Zoo wel Staatsals
Krijgs-man zijnde, was hij een der Gezanten naar Engeland in 1640, om MARIA voor
WILLEM II ten huwelijk te vragen, en werd hij in 1650 benevens KORNELIS VAN BEVEREN
en HIERONYMUS VAN BEVERNINCK benoemd, om van wege de Staten van Holland die
der overige gewesten te gaan onderhouden over zaken, de Unie, Religie en Militie
betreffende. Allersterkst viel hij als Staatsman in het oog, wanneer hij in 1654 de
eerste onder de Edelen van Holland tot de uitsluiting stemde van WILLEM III, op
wiens aanstelling CROMWELL bij den Vredehandel sterk had aangedrongen, en wiens
Oudoom hij zelf was, zijnde toen gehuwd aan LOUISA CHRISTINA VAN SOLMS, Zuster
der Princesse Weduwe van FREDRIK HENRIK. Groote gunst won BREDERODE hierdoor
bij de Staten,

(*)

Hetzelve is vervaardigd door den kundigen Graveur D. VEELWAARD; en wij kunnen onze Lezers
verzekeren, dat het uitnemend wel is uitgevallen.
DE UITGEVERS.
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groote ongunst bij het krijgsvolk, hetwelk den wijn weigerde, dien hij bij het Vredefeest
aan hetzelve te beste gaf, en de opspraak ging hem na, van te zeer belemmerd
geweest te zijn door huisselijke ongelegenheden, om geacht te kunnen worden,
dus vrijelijk gestemd te hebben. Ligchaamskwalen deden hem herstel zoeken bij
de wateren van Spa; maar hij vond 'er zoo weinig baat, dat hij, wanhopende aan
zijn herstel, zich naar Petershem bij Maastricht deed vervoeren, alwaar hij den 3den
van Herfstmaand deszelven jaars stierf, waarin deze Brief geschreven werd. Hij
was vader geweest van dertien kinders bij zijne eerste Vrouw ANNA, Dochter van
Graaf JAN VAN NASSAU, van zeven bij zijne tweede LOUISA. Hij liet vele kinders en
ook vele schulden na, welke laatste de eerlijkheid van zijn karakter in zijne hoogst
aangelegene betrekkingen schijnen te bewijzen. Zijn lijk werd te Vianen in het
voorouderlijke graf ter aarde besteld.
M. STUART.

Amsterdam,
22 Mei 1807.
Het Opschrift van den Brief luidt als volgt:

Hooch ende Welgeboren Heere,
Heer JOHAN WOLPHERT VAN BREDERODE, Heere van Brederode, Vyanen,
Cloetingen, Haesten, Ameyde Noordeloos, &c. Burchgraeff tot Utrecht,
Veltmarschalck der Vereenichde Nederlanden, Gouverneur der Stadt,
ende omleggende Forten van s' Hertogenbosch etc. jegenwoordigh
port.
tot
Spaa.
De Brief zelf is van dezen inhoud:

Hooch, ende Wel-geboren Heere
Naert' scheyden van haer Ed. Grootmog. jongste Vergaederinge, hebbe iek my op
den
maendach voorleden zynde den 16 deser loopende maendt herwaerts naer
Dordrecht begeven, omme alhier voor eenige daegen myne Vrunden by te wonen,
t' welck oorsaecke is dat ick U. Ed. mette jongste post niet hebbe geschreven;
ondertusschen is my wel
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den

ter handen gecomen Uwer Excellencies missive van date den 17 deser loopende
maendt, voor welcke ick Uwe Excellencie by desen ten hoochsten ben bedanckende,
ende hebbe geensins gemeriteert de goede genegentheyt die Uwe Exc. by vermelde
missive tmywaerts is betoonende, zynde vande schuldige plicht van een getrouw
minister van Staedt, alles wat in hem is, oock het wtterste, te contribueren ten eynde
die gene die vanden Staet soodaenich meriteren als is doende Uwe Exc., door
behoorlycke erckentenisse moge werden betuygt datmen gedaene diensten, ende
bewesene weldaeden niet t' eenemael wil vergeten; ende sal ick niet naerlaeten op
die gronden te blyven bouwen, soo lange my Godt de Heere tot eenige saecken
van Staet geliefft te beroepen, sullende oock derhalven niet rusten voor ende aleer
ick int' reguardt van Uwe Exc. aen d'eene zyde sal hebben wtgewerckt het gene
jegenwoordich aengaende deszelfs Regement, ende Compagnie te voet in deliberatie
is hangende, ende aen d'andere zyde oock behoorl. geprepareeert t'gene daerontrent
noch verder gedaen soude connen werden; Edoch dient het laetste, onder correctie
noch wat gemehnageert, tot dat de wtslach opt' eerste sal wesen gesien, omme
alle invidie, soo veel doenl. voor te comen; Ondertusschen sal ick in den Haege
wedergekeert zynde oock naer myn vermogen helpen wtwercken het gedesireerde
verloff voor den Heere Grave van Solms, by soe verre sulx voor date van myn
arrivement noch niet zy geobtineert;
Ende jegenwoordich, mits myne absentie wt s'Gravenhaege, niets van consideratie
Uwe Exc. te communiceren hebbende, als alleenl. de copyen vande nevensgaende
brieven, sal hiermede eyndigen, Godt Almachtich biddende dat desselfs goedertierne
gelieffte zy Uwe Exc. noch lange in goede dispositie, ten dienste vant' Vaderlandt
te willen spaeren; verblyvende
Hooch, ende Welgeboren Heer
Uwer Excellencies oodtmoedige, ende gansch verplichte Dienaer
sten

Dordrecht den 21
1655.

Aug.

JOHAN DE WITT

1655.
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Iets over de negers.
Een Europeaan kan bezwaarlijk den eenen Neger van den anderen onderscheiden;
allen dunken hem even zwart; hij ziet niets anders dan platte neuzen, dikke lippen
en wollig hair. Maar de Kreool, gewoon onder hen te leeven, onderscheidt niet slegts
de bijzondere persoonen van elkander; hij zal, zelfs op het eerste aanzien, u zeggen,
tot welke natie zij behooren. De Mocos hebben de tanden festonswijze van een
gescheiden, en eene vooruitsteekende kinnebak, eveneens bijkans als de aapen.
De Caplaous hebben eene ronde tronie, en bijkans allen een voorkomen van
zagtaartigheid, 't welk voor hun een gunstig vooroordeel inboezemt. De Mendonge
heeft een wreeden opslag; ligt raadt men dat hij een menscheneeter is. De Congos
hebben eene breede tronie, een goedaartig uitzigt, en zijn, over 't algemeen, tot den
huisdienst meest geschikt. De Arada doet zich, door zijne leevendigheid en
vrolijkheid, ligt onderkennen. De Ibo bemint den arbeid en is bang voor kastijding;
altijd is hij gereed om zich te verdoen. De Calvare onderscheidt zich van alle andere
door de zwartheid van zijne huid, zoo wel als de fraaiheid zijner gestalte; onder
deeze moeten de beeldhouwer en de schilder hunne modellen kiezen.
Op zon- en feestdagen heerscht de opregtste vrolijkheid in hunne werkplaats; de
Negers en Negerinnen komen, uit hunne belendende wooningen, door hunne
tegenwoordigheid, de vreugde vermeerderen. Zij verdeelen zich in natien, maaken
zoo veele onderscheidene groepen uit, en elk heeft haaren bijzonderen dans. Aan
de Calenda wordt hier de voorrang gegeeven. Een Arada-neger (deeze zijn de
vlugsten) springt in de lucht, en daalt op éénen voet neder; hij springt andermaal,
buigt zich voorover, strekt zich uit langs den grond, rijst oogenblikkelijk op, maakt
luchtsprongen, huppelt, springt, loopt, vliegt, om zoo te spreeken, rondom zijne
danzeresse, terwijl zij, onder dit alles, met uitgespreide armen en haare handen met
een zakdoek vereenigende, de oogen zediglijk ter aarde geslagen houdt, van tijd
tot tijd een dof geluid slaat, alle de deelen van haar lichaam in beweeging houdt,
door de enkele werking der spieren, zonder een oogenblik uit het middelpunt des
cirkels te wijken, welken haar danzer beschrijft. De Jouba is een andere dans, die
minder leevendig schijnt te weezen; maar dezelve is een der wellustigsten; de zoo
zeer geroemde Fandango geeft 'er slegts een flaauw denkbeeld van. De dans der
Caplaous is eene getrouwe afbeelding van de voornaamste bedrijven huns leevens;
zij
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vertoonen in denzelven de listen, de bekommernissen en de vermaaken der liefde,
de woede des oorlogs en de verschrikkingen des doods.
Met meer losheid, met meer juistheid en naauwkeurigheid, en zomtijds met meer
bevalligheid, wordt nergens dan bij de Negers gedanst. Ligt zou men denken, dat
zij tot deeze oefening, en zelfs tot de Muzijk, beter georganiseerd zijn, dan andere
menschen; 't kan zijn, dat, de somme hunner vermaaken veel geringer zijnde dan
die der beschaafde volken, hunne vezelen zich gemakkelijker beweegen; het
vermogen van te gevoelen behouden zij in deszelfs algeheele volkomenheid; het
geluid van het anders onaangenaamst speeltuig doet hen huppelen; eenige
trammeleerende maatklanken zijn genoeg, om den Neger, die ze verstaat, in
beweeging te brengen, en, indien de zang voortduure, ziet men hem welhaast in
de leevendigste beweegingen van verrukkinge: duidelijk schilderen zij de vrolijkheid,
en nog beter den wellust en het gevoel; maar hunne Muzijk is van kleinen omvang;
eenige toonen, met gestadige zuchten doormengd, zijn hun genoeg; bijkans nooit
doorloopen zij de geheele toonreeks. Hun geliefd speeltuig is de Bamboula, eene
soort van keteltrom, wier bodem, in plaats van rond te zijn, kegelvormig uitloopt.
Ter vermeerderinge van het uitwerkzel diens speeltuigs, klappen de Negerinnen,
die de danzen omringen, op de maat in haare handen, en herhaalen koorswijze den
toon, die op de Bamboula wordt geslagen.
Zomtijds, en met geen kwaad gevolg, bootzen de Kreool-Negers de Europische
danzen naa; hunne toonen en hunne gezangen zijn even weinig kunstmaatig als
die der Negers op de kust van Afrika. Het zijn de dichters en de muzikanten der
werkplaatze. Het geringste voorval doet hun dichtvuur gloeien.
Voor elke soort van werk hebben de Negers een onderscheidenen toon en
woorden; zij moeten altijd zingen, en alle hunne beweegingen, zelfs onder het
bewerken der aarde, moeten op de maat geschieden.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Redevoering over Titus Pomponius Atticus,
als een voorbeeld van wijsheid in het ambtelooze leven.
Voorgelezen in de Maatschappij Felix Meritis. door C.W.
Westerbaen, Predikant bij de Remonstrantsche Gemeente te
Amsterdam.
Alwie de geschiedenis der verloopene eeuwen beoefent, niet om daaruit slechts
voorbeelden van menschelijke kracht en zwakheid, uit ijdele nieuwsgierigheid, op
te zamelen, eerder tot overlast, dan tot sieraad van het geheugen, maar om daaruit
lessen van levenswijsheid te vergaderen, zal immer het voorledene met het
tegenwoordige vergelijken, overeenkomst en strijdigheid opmerken, en alles, wat
hem tot zijn oogmerk dienen kan, toepassen op eigene omstandigheden en
betrekkingen. Dit zal hem niet slechts die wigchelaarskunst leeren, welke de eenige
ware is en nimmer bedriegt, dien geest van voorzegging namelijk, welke uit het
gebeurde besluit tot hetgeen gebeuren zal, maar ook voorbeelden van groote
mannen doen zoeken en vinden, geschikt, om hem tot gidsen te dienen op den
bijzonderen weg zijnes eigen levens, tot raadslieden in zijne moeijelijke
omstandigheden, tot leerrijke predikers dier voorzigtigheid, welke zijne tijden
inzonderheid vereischen. Wan-
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neer wij nu, in onze dagen, in de gedenkschriften der oudheid naar zulk een
voorbeeld zoeken, dan kunnen ons geene CATO's dienen, die de moeijelijke kunst
niet verstonden, om zich, met een eerlijk hart, te voegen naar omstandigheden,
welke zij, met eenige meerdere toegevendheid, eene gelukkiger wending hadden
kunnen geven; dan zoeken wij geenen CICERO, te eergierig voor een leven buiten
alle beheer van staatszaken, en, echter, te zwak, om in deze moeijelijke loopbaan
immer dien vasten tred te houden en die mannelijke waardigheid te handhaven,
welke zijner groote bekwaamheden waardig was. Neen! Dan zoeken wij liever eenen
man, die ons in het onbeämbte leven van uitnemenden dienst kan zijn, om daarin
gelukkig voor onszelven en nuttig voor anderen te worden, en het algemeene welzijn,
ook daardoor, uitnemend te bevorderen.
Zulk eenen man meenen wij gevonden te hebben in den Romeinschen Burger,
TITUS POMPONIUS ATTICUS. Hem zullen wij met u beschouwen, als een voorbeeld
van ware wijsheid in het verkiezen en gebruiken van het ambtelooze leven.
Niet zelden wordt het ambtelooze leven met veel lofs geroemd, als de éénige
staat, waarnaar de ware wijze kan trachten, en de grootste waarborg van 's
menschen wezenlijk heil; doch niet zelden ook zijn zij met dien lof het allermildst,
die de grootheid dezer wereld het meest liefhebben, die haar gemis in stilte wel het
hartelijkst betreuren, en zich, door hare openbare verachting, willen wreken over
de Staatsmannen, wier schitterend lot zij benijden, omdat zij zelve dat lot óf weleer
moesten verliezen, óf de hoop, om het eenmaal magtig te worden, niet zonder
zielesmart, hebben opgegeven. - Zoo gedwongen was de ambteloosheid van ATTICUS
niet. Zij was bij hem opregte en geheel vrije verkiezing, gehandhaafd met eene
onverzettelijke standvastigheid; zij was eene welberadene keuze, immer gevolgd,
in weêrwil des aandrangs van een aantal zijner aanzienlijke en veelvermogende
vrienden, herhaald op zeer onderscheidene tijden en onder verschillende
regeringsvormen, om hem tot het aannemen van, of tot het dingen naar, den eenen
of anderen staatkundigen eerepost aan te sporen. Reeds in zijne jongelingsjaren
had hij des geduchten SYLLA's dringend aanbod van dien aard mannelijk durven
afslaan, en naderhand had hij
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t'elken dage gelegenheid, om de standvastigheid van dit zijn besluit te doen blijken.
- En, inderdaad, het is niet te verwonderen, dat zijne vrienden geene moeite
spaarden, om hetzelve eenmaal te doen wankelen. Immers was hij van eene
hoogstaanzienlijke geboorte, van den oudsten Romeinschen adel, van Koning NUMA
(*)
POMPILIUS zelven afkomstig , en dus, van deze zijde, reeds meer dan bevoegd tot
alle, zelfs tot de hoogste waardigheden, eerst in het Gemeenebest, en naderhand
ook in het Keizerrijk. Zijn gansch onbekrompen staat, of liever, zijne ongemeene
gegoedheid zoo wel, als klein huisgezin, gaven hem ook eene ruimte van tijd voor
de algemeene belangen, dien anderen, uit hoofde van huiselijke zorgen, bezigheden
en betrekkingen, daaraan zoo rijkelijk niet konden toewijden. - Doch allerbevoegdst
tot het bewind van den Staat maakten hem zijne zonderlinge gaven, zoo van de
natuur ontvangen, als door veelvuldige oefening verkregen. Als tot de bevalligheid
geschapen, waren zijn gelaat en geheel voorkomen, tot in zijnen hoogen ouderdom
toe, zoo innemend, zijne stem zoo aangenaam, zijne minzaamheid jegens
aanzienlijken en geringen zoo groot, en zijne reden zoo overredend en wegslepende,
dat hij een' ieder' aan zich wist te boeijen, en te voeren waar hij slechts wilde. Immers
paarden zich deze zijne uitwendige voorregten met een zoo vlug begrip en scherp
oordeel, als gelukkig geheugen en vindingrijk vernuft, waardoor hij in staat was, het
geheele rijk der wetenschappen in zijn hoofd te omvatten, en deszelfs schatten
vaardig te besteden, niet slechts tot nut en vermaak zijner vrienden, maar ook tot
het loffelijkst bewind van zijn Vaderland...... Doch genoeg reeds voor zijnen
beschuldiger. De Engelsche Levensbeschrijver, of liever Lofredenaar, van CICERO,
MIDDLETON, willende den held van zijn geschrift verheffen ten koste van deszelfs
boezemvriend, beschuldigt dezen openlijk, van in zijne ambteloosheid slechts gemak
en veiligheid gezocht te hebben, en zegt met zoo vele woorden: ‘ATTICUS had alle
de begaafdheden, die eenen man konden geschikt maken tot nut voor de
maatschappij; groote talenten,

(*)

Zie bij CORN. NEDOS het leven van T. POMP. ATTICUS, Hoofdst. I, de 2de noot in de uitgave van
R. KEUCHENIUS.
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geleerdheid, oordeel, opregtheid, goedwilligheid en edelmoedigheid, dezelfde liefde
voor zijn Vaderland, en dezelfde gevoelens in staatszaken, als CICERO, wien hij altijd
aanraadde en aandreef om werkzaam te zijn, hoezeer hij besloten had, zelf nimmer
werkzaam te zijn, of, ten minste, nimmer zoo verre, dat hij 'er zijne rust door storen,
of zijne veiligheid in gevaar kon brengen. Want, schoon hij zoo naauw vereenigd
was met CICERO, en hem boven alle menschen waardeerde, onderhield hij nogtans,
al dien tijd, betrekkingen met de tegenovergestelde factie, en vriendschap ook met
deszelfs doodvijanden, CLODIUS en ANTONIUS, om zijne rust tegen alle voorvallen te
(*)
beveiligen. ’
Ziet daar dan onzen ATTICUS, wiens hoogst eenvoudige en geheel onopgesmukte
levensschets van CORNELIUS NEPOS, die hem van nabij gekend had, niemand lezen
kan, zonder den man lief te krijgen, in één oogenblik, en zonder eenig bewijs,
gedoemd tot de openbare schande van eenen weelderigen luiaard en valschen
schijnvriend, en wel door eenen Schrijver, die, XIX eeuwen na deszelfs dood, zich
zulk eenen laster vermeten durft. - Dien laster willen wij ten toon stellen, door de
eer des braafsten mans te handhaven.
Geenszins behoeven wij daarom de daadzaken, waarop het gemelde vonnis rust,
te loochenen. Immers toonden wij reeds, hoe ATTICUS het Staatsbestuur schuwde:
maar wien geeft dit regt tot zulk eene hatelijke veroordeeling? Hij alleen kan zich
dus verstouten, die, waar hij het wijze en weldadige in de oogmerken geheel
voorbijziet, liever kwade bedoelingen zoekt, dan bescheiden stilzwijgt.
Indien het een kenmerk van wijsheid is, de inspraak der Natuur, en dus den wil
van haren Schepper, te volgen, dan verdient ATTICUS, inderdaad, hierin een voorbeeld
genoemd te worden. Eene zeer aanmerkelijke verscheidenheid, zelfs tusschen
voorwerpen van dezelfde soort, kennen wij allen als eenen vasten regel, welken de
Natuur niet slechts in het onderscheid der bladen van denzelfden boom, maar vooral
ook in de zeer verschil-

(*)

Deel III, bladz. 397-401 en 417-420 der Holl. uitgave.
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lende vatbaarheden en neigingen van onderschiedene menschen, zoo wijs als
weldadig, pleegt te volgen. Deze regel is een leerrijke wenk voor een' ieder', die
zijne kinderen tot eenen nuttigen en gelukkigen stand wil opleiden, of zelf eene
waardige rol spelen op het tooneel dezer wereld; en het is voornamelijk het
voorbijzien van denzelven, welk aan zoo vele mislukte Staatsmannen en ellendige
Redenaars het aanzijn gaf, die de spade of den ploeg loffelijk hanteren zouden.
Waarom wil men toch altijd wijzer zijn, dan de Natuur zelve, en haar werk dus
jammerlijk bederven? ATTICUS was daar veel te wijs toe. Van zijne vroege jeugd af
gevoelde hij reeds eene geheel andere neiging, dan tot het woelige Staatsbedrijf,
waarin wij gelooven, dat hij, met alle zijne groote bekwaamheden, zeer ongelukkig
voor zichzelven en min gelukkig voor zijn Vaderland zou geweest zijn. - Oordeelt
gij zelve, Lezers, en stelt u eenen man voor, door eenen zachtaardigen en geleerden
vader opgevoed, en in de fraaije letteren zoo zorgvuldig en met zoo veel smaaks
onderwezen, dat zijn geest in liefde voor dezelve blaakt, dat hij geene vuuriger
wenschen koestert, geen hooger geluk voor zich denkbaar acht, dan zich, in stille
rust, aan deze neiging ganschelijk over te geven, - eenen man, door de fortuin zoo
zeer begunstigd, dat hij, zonder eenige zorg voor een eerlijk bestaan, geheel
onbekrompen niet slechts leven, maar ook door ruime liefdadigheid zegen rondom
zich verspreiden kan, - eenen man, daartoe niet min, dan tot de Wetenschappen
en Kunsten, met zijn gansche verstand en hart overhellende, wel eenen vurigen
beminnaar van zijn Vaderland, doch niet min eenen beminnaar van alle zijne
medeburgers, ja van al, wat mensch heet, zoodat hij de gevoeligheid ten behoeve
van zijne natuurgenooten boven alle andere zielshoedanigheden schatte, - dat hij
schier buiten staat zij, iemand te beleedigen, - alle pligten zonder partijschap meene
te moeten vervullen, - en oordeele nimmer te kunnen afwijken van die natuurlijke
en van jongs af aangekweekte goedhartigheid, welke door geene bijkomende
omstandigheden verbogen of verminderd kan worden. Stelt u voor, dat zulk een
man juist zulke ongelukkige tijden beleve, waarin, met de staatkundige gevoelens,
ook de gemoederen zijner medeburgeren zich meer en meer van elkanderen
verwijderen, en de tweedragt, van dag tot dag,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

262
zoo veel velds wint, dat haat en wrok gemeenzaam, en zelfs vervolging en moord
niet zeldzaam meer zijn: stelt u dit voor, en gij kent grootendeels ATTICUS en den
tijd, dien hij beleefde, eenen tijd, waarin de eene burgeroorlog op den anderen
volgde, de eene nog verwoeder dan de andere gevoerd werd, en allen, ten laatste,
door JULIUS CAESAR, den Overweldiger, geëindigd werden, dien men wel eerlang
den dood van eenen Tiran deed sterven, zonder echter daardoor het Gemeenebest
te kunnen behouden, 't welk in OCTAVIUS voor den eersten Romeinschen Keizer
bukte. En nu vraag ik gerustelijk: was deze man voor gewigtige Staatsambten in
dien tijd geschikt? waarschuwde, weêrhield schier de Natuur zelve hem daarvan
niet? was het geene wijsheid, haren wil te volgen, haar gebod te gehoorzamen? en
kon de ongehoorzaamheid hier wel andere gevolgen hebben, dan verderfelijk voor
hemzelven, verderfelijk voor een Vaderland, dat hem dierbaarder was dan alle de
schatten en eerambten der wereld? Neen! Die volstrekt niet sterk genoeg is, om
zich staande te houden, moet zich in het gedrang niet wagen; die zich niet in staat
acht, om te volbrengen, 't geen men hem wil doen beloven, moet liever niets beloven.
Gelijk nu ATTICUS ten dezen aanzien altijd zeer naauwgezet was, en nimmer
vergat, dat zijne eer van het wel uitvoeren van op zich genomene lasten afbing, zoo
was hij 'er ook niet toe te brengen, om den Staat te dienen in eenen tijd van buitenen binnenlandsche oorlogen, daar hij niet tot krijgsman opgeleid was, allen twist en
krijg doodelijk hatede, het behouden, maar niet het verderven beminde, - en, schoon
hij nimmer de beste partij verliet, zich nogtans nimmer zoo geheel aan eenige
partijschap wilde overgeven, dat hij daarvan een slaaf wierd. - 't Was ook daarom,
dat hij zich reeds als jongeling naar Athene, als naar eene wijkplaats, begaf, daar
hij anders geene gelegenheid zag, om in den Burgerkrijg van MARIUS en SYLLA, die
toen uitbarstte, buiten het rampzalig geschil te blijven, 't welk, hoe ook uitvallende,
altoos verderselijk moest zijn voor de Republiek en voor een' ieder', die zich in
hetzelve mengde. Dan, hoe geacht en demind ook op dien zetel der Wetenschappen
en Kunsten, om zijnen zachten aard, bevalligen omgang, uitgebreide kennis,
blakende kunstmin en algemeene weldadigheib, wilde hij echter

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

263
in deze geliefde Stad niet alleen geen Standbeeld voor zich opgerigt zien, waarmede
de Atheensche burgers hem echter, na zijn vertrek, zijnes ondanks, vereerd hebben,
maar zelfs het Burgerregt, hem schier opgedrongen, volstrekt niet aannemen. Zoo
fier was hij op het Burgerregt van zijn eigen Vaderland, en echter zoo ongeneigd
bleef hij, ook na zijne wederkomst, om hetzelve in ambten of waardigheden te
dienen. Want oordeelde hij te regt, dat de golven der burgerberoerten, welke men
toen in het Staatsbewind niet ontduiken kon, niet meer in de magt zijn van hun, die
zich daarin geworpen hebben, dan de zeegolven in bedwang van hun, die door
derzelver geweld ginds en herwaarts geslingerd worden, hoeveel reden had hij dan
niet, om zich daaraan niet te willen wagen, of liever, om zich niet nutteloos te willen
opofferen, daar hij niemand minder, dan zichzelven, daar tegen bestand rekende?
'Er bestond toch geene wet, welke hem daartoe verpligtte; die van SOLON, welke
geene onzijdigheid in burgertwisten gedoogde, hadden de Romeinen van de Grieken
niet overgenomen, en weêrhield hem dus niet, om ten dezen aanzien zijnen eigen
smaak te volgen. En zou hij dan die vrijheid, welke hem zoo dierbaar was, de vrijheid
tot het ambtelooze leven, ondankbaar versmaad of vruchteloos bezeten hebben?
Neen! Hij kon haar niet afstaan, zonder het karakter van een wijs man ganschelijk
te verloochenen, daar zijn geheele inborst en aanleg, met uitzondering, echter, van
zijne kundigheden alleen, hem eenstemmig daartoe riepen, en hij dus te wel
gevoelde, waartoe de Natuur hem bestemd had, dan dat hij haren wil oproerig zou
hebben kunnen weêrstreven. Indien men in dit gedrag van ATTICUS reeds wijsheid
ziet, dan zal men die nog duidelijker ontdekken in de eigenlijke reden, die zijn
Levensbeschrijver opgeeft, waarom hij naar geene eereposten stond, en welke
hierop neêrkomt: omdat men die toen niet bekomen kon op de wijze der Vaderen,
noch behouden behoudens de Wetten, uit hoofde van 's volks bedorvene zeden.
Inderdaad 'er zijn tijden, waarin geen wijs man, wien de goedkeuring van zijn geweten
dierbaar is, een ambt kan begeeren of behouden. Dus oordeelde een man, wien
niemand immer den roem van wijsheid betwist heeft, of immer betwisten zal, - dus
oordeelde SOCRATES zelf in eene Redevoering, welke PLATO ons in
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geschrifte heeft nagelaten, als door zijnen meester voor de Regtbank der Heliasten
gehouden, waaruit de volgende plaatsen ten bewijze dienen: ‘Het moge u vreemd
voorkomen, Medeburgers, dat ik, als van huis tot huis rondgaande, met vele moeite
en zorgen, velen in hunne bijzondere zaken trachte nuttig te zijn, en dat ik, echter,
zwarigheid make, voor 't Volk in 't openbaar mij als Bewindsman te vertoonen, en
in de Volksvergadering over staatszaken het spreekgestoelte te beklimmen.
Veelmalen hebt gij van mij gehoord, dat mij, als ware het, eene Goddelijke stem
vergezelt, die mij van alle schadelijke voornemens terughoudt. Deze Goddelijke
vermaner is het, die mij steeds van het behandelen van staatszaken weêrhouden
heeft. En 't komt mij voor, dat hij wel en zeer wijsselijk voor mij zorgde: want gij, ô
Atheners! weet zeer wel, dat, indien ik al voor lang ondernomen had, mij in de
behandeling dier zaken in te laten, ik ook reeds voor lang daarin mijnen dood zou
(*)
gevonden hebben, zonder verder voor u of voor mijzelven van eenig nut te zijn .’
(†)
Elders verzekert SOCRATES, dat de Wijsgeeren niet ten onregte schromen, zich
aan de staatsstormen te wagen: ‘want,’ zegt hij, ‘alwie de zoetheid van dat waarlijk
gelukkig leven, 't welk men aan de beoefening der wijsheid besteedt, slechts een
weinig gesmaakt, en tevens de dolheid der menigte van nabij gezien; alwie
ondervonden heeft, dat 'er bijna niemand is, die iets van gezond verstand in het
algemeen bestuur ter uitvoer brengt, en dat hij geenen enkelen metgezel heeft, die
in het voorstaan der geregtigheid zijne veiligheid en leven kan helpen behouden;
alwie, in tegendeel, overtuigd wordt, dat hem, als een mensch, midden onder de
woeste dieren vervallen, (daar hij nevens hen niet onregtvaardig handelen wil, en
nogtans geene genoegzame krachten bezit, om alleen tegen alle deze wilde dieren
bestand te zijn) veeleer een geweldige dood te wachten staat, dan dat hij óf zijn
Vaderland óf zijnen vrienden dienst zou kunnen doen, en dat hij dus eerlang sneven
zal, onnut voor zichzelven en

(*)
(†)

PLATO Oper. Tom. I. pag. 31.
PLATO de Republiçâ Lib. VI. pag. 496.
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voor anderen; - alwie dit overweegt, zal ambteloos leven; hij zal zich met zijn
huisselijk geluk vergenoegen; even als, wanneer, te midden van eene onstuimige
onweêrsvlaag, het stof en vuilnis ginds en herwaarts gedreven wordt, zal hij zich
onder eenen of anderen muur in veiligheid stellen, en, terwijl hij daar de overige
menigte der menschen beschouwt, die, in deze bui van burgerlijken wervelwind,
door het slijk en modder van velerhande onregt, euveldaden en boosheid, van 't
hoofd tot de voeten bemorst worden, zal hij zich stil bij zichzelven vergenoegd
houden, indien het hem maar gebeuren mag, dat hij, rein van ongeregtigheden en
zich geener misdaad bewust, het leven, 't welk hij hier op aarde nog slijten moet,
met zielsrust aflegge, en het, in de beste hoop, kalm en welgemoed, met een beter
leven verwissele.’
Omtrent op gelijke wijze dacht ook de groote Leerling van dezen grooten Man,
(*)
PLATO, die zich, volgens CICERO's bevestiging, ‘van het openbaar Staatsbewind
onthouden heeft, omdat hij het Atheensche volk van ouderdom bijna suffende vond:
ziende, dat het door geene overreding, maar door dwang alleen, te besturen was,
wanhoopte hij, hetzelve door overtuiging te kunnen leiden, en nogtans rekende hij
het ongeoorloofd, hetzelve door dwang te regeren.’
Dit zelfde oordeel moet zelfs CATO DE JONGE, als tijdgenoot van ATTICUS bekend,
ook over het Romeinsche volk geveld hebben, die, nadat hij, door eene zoo lange
als smartelijke ondervinding, geleerd had, wat het zij, een eerlijk Staatsman te blijven,
en toen hij den dolk reeds opgeheven had, om, daar hij als een groot man geleefd
had, als een groot man, naar zijne gedachten, ook te sterven, zijnen Zoon beloven
deed, zich nimmer met het Staatsbestuur te zullen bemoeijen. - Dus eindigde CATO
VAN UTICA, waar ATTICUS begon, en dus was de slotsom zijner grijze ondervinding
de regel, naar welken ATTICUS zijn gansche leven, van zijne jeugd af, wijsselijk
inrigtte. Wijsselijk, zeggen wij: want

(*)

Epistolarum ad diversos Lib. I. Epist. 9, pag. 23, Edit. ERNESTI.
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het was, inderdaad, voor iemand van ATTICUS doorzigt, zeer klaar, dat ook het
Romeinsche volk, ten zijnen tijde, als ware het, alle de gebreken van den ouderdom
gevoelde, van welke het door geene zorg of kunst te genezen was, en waaronder
het weldra zou moeten bezwijken. Rome was geene goede burgers meer waardig.
De weelde van Azië had 'er alles bedorven, en met den rijkdom van dat werelddeel
was men 'er, echter, arm geworden, want al het goud van Macedonie en al het zilver
van den berg Orospeda kon de grondelooze kolk niet meer aanvullen, die de
hebzucht gedolven had. De schandelijkste ambtshonger verdrong de bescheidene
deugd, door het afgeperste goud der Wingewesten onder de Romeinsche burgers
uit te storten, en hen daardoor tot werktuigen van anderer gewaande grootheid te
maken. Want de bedorvene burgers beminden bedorvene grootheid, en schaamden
zich niet, openlijk te belijden, dat zij hunne stemmen voor de rijksten en magtigsten
veil hadden - om te kunnen leven. Dus waren de overweldigers der Romeinsche
vrijheid en de verdrukkers der Romeinsche Bondgenooten veel te magtig geworden,
om hen te kunnen straffen, en werden de schandelijkste trouweloosheden en
ongehoordste wreedheden ongewroken gepleegd. Rome's eerwaardige naam was
daardoor bij de wereld hatelijk, afschuwelijk, en de wereld zelve de algemeene
(*)
vijandin der Romeinen geworden, gevloekt als roovers , die meer, dan alle anderen,
de verdelging verdienden. Geen wonder: binnen Rome baande de ondeugd den
weg tot hooge waardigheden. Reeds ten tijde van CATO DEN TUCHTMEES-

(*)

Krachtiger dan TACITUS zelf GALGACUS in den mond legt, kan dit niet gezegd worden: ‘Raptores
orbis (Romani) postquam cuncta vastantibus defuere terrae, et mare scrutantur; si locuples
hostis est, avari; si pauper, ambitiosi; quos non Oriens, non Occidens satiaverit; soli omnium
opes atque inopiam pari affectu concupiscunt. Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus
imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.’
In vita AGRICOLAE. Cap. 30.
Den Nederduitschen Lezer herinneren wij de schoone vertaling van deze plaats bij onzen
HOOFT, in diens Tacitus, bladz. 520.
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TER, en dus verscheidene Geslachten vroeger, was het schaamteloos zedenbederf

door diens gestrenge en veelvermogende deugd niet te overwinnen geweest; en
nu, ten tijde van ATTICUS, was het tot alle standen zoo jammerlijk doorgedrongen,
als het zich allerwege schaamteloos vertoonde. In de schoonste dagen van het
Gemeenebest had men wel enkele ondeugenden gezien; maar nu waren zelfs de
besluiten van dien Raad, die weleer een Raad van Goden scheen, hoogst
onregtvaardig geworden. Deze achtte zich, vaak, niet slechts door de
grootmoedigheid zelve beleedigd, en kon niet dulden, dat iemand buiten denzelven
trotsch was; maar kende ook schier geen regt meer, daar hij grootendeels uit
booswichten bestond, die het kwaad, dat den Staat verteerde, in de hand werkten.
Geen wonder: de tijden waren lang voorbij, dat men de beste burgers zocht en tot
het bewind der algemeene zaken riep, en derzelver getal nam immer meer af,
naarmate de onnatuurlijkste zonden toenamen. De schandtooneelen, welke dagelijks
vertoond werden, en vooral de wellustige dansen van Azië, hadden de jeugd
bedorven, en dus ook het laatste vonkje van hoop op betere dagen uitgebluscht.
En, inderdaad, waar de moeders zelve misdadig waren, en niet meer, zonder blozen,
de deugd aan hare dochters konden aanprijzen, daar was het merg des Staats
vervuild. Deszelfs uitgebreide takken konden nog eenigen tijd bloeijen en met schoon
loof prijken; maar de stam was uitgehold en bloeide zijnen ondergang te gemoet. De Krijgsmagt was niet meer de steun, maar de verdrukking des Vaderlands
geworden, en het rampzalig werktuig der onderscheidene partijen, ten wier behoeve
men soms drie verschillende en elkander vijandige legers, alle van eigene
medeburgers, binnen Rome op de markt zag. De Veldheeren golden daar meer,
dan de Wetten. De Keurbenden dienden CINNA of SYLLA, CAESAR of POMPEJUS, en
niet meer het Vaderland, dat gedurig door den magtigsten vertreden werd. Immers
de een zoo wel, als de ander, bedoelde, zichzelven op deszelfs puin te verheffen,
en zelfs de laatstgenoemde onthield den onverwinnelijken CATO DEN JONGEN, ook
in het hagchelijkst tijdsgewricht, het bevel over de Vloot, omdat hij, zoo hij eenmaal
CAESAR overwinnen mogt, vreesde, dat CATO's deugd, door zoo veel magt gesterkt,
hem beletten mogt, het zelfde doel te tref-
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fen, dat hij zoo wel, als CAESAR, beöogde. Dus was het Romeinsche Volk overrijp
voor de slavernij, en, ten tijde van ATTICUS vooral, volstrekt niet meer te behouden,
ja dubbel onwaardig de vruchtelooze opoffering van dezen waardigen man, die zich
ook daarom wijsselijk van het bewind der Republiek, welke reeds niet meer, dan
slechts in naam, bestond, zorgvuldig onthield.
Doch waarom dan dit gedrag volgehouden, ook toen die Republiek reeds lang in
de magt was van eenen Alleenheerscher, bij wien het hem slechts één woord te
kosten had, om den aanzienlijksten eerepost te bekomen? Die deze vraag doen
kan, kent onzen ATTICUS volstrekt niet. Want, schoon hij het Gemeenebest reeds
vroeg als zeer krank en schier verloren beschouwde, hij beminde het, echter, teeder,
en betreurde deszelfs doodelijken val, als dien van eene geliefde moeder; ja ook
het gruis van zijn Vaderland beminde hij nog te zeer, om, met het schuim zijner
Natie, haren eigen overweldiger te kunnen huldigen. Een groot beöefenaar en kenner
zijnde van de Vaderlandsche Geschiedenis, kon hij aan het dierbaar bloed, dat voor
de Vrijheid gestroomd had, niet denken, zonder hare geheele overweldiging te
bejammeren. Immer zweefden de beelden zijner groote Voorvaderen voor zijnen
vrijen geest, en derzelver namen uit den heiligschendenden mond van eenen
verderver zijnes Vaderlands te hooren, zou hem onmogelijk geweest zijn. - En zou
men ATTICUS dan nog in staat kunnen achten, ATTICUS, wien eigene vrijheid altijd
zoo dierbaar geweest was, om nu nog, in zijne hoogklimmende jaren, zich tot eene
vrijwillige slavernij aan te bieden, en zijne geliefde letteroefeningen voor de vermaken
van een bedorven Hof te ruilen? Of zou hij, die de Grieksche Dichters zoo
gemeenzaam las, als hij die taal bevallig sprak, zou hij, die daarbij de wereld zoo
wel had leeren kennen, niet gekend en waar bevonden hebben de verzekering van
SOFOCLES:
Alwie zich aan het Hof van een' Tiran begeeft,
Is slaaf van dezen, schoon als vrijman daar gekomen.

Neen! voor die dwaasheid, voor die laagheid was ATTICUS niet geboren. Deze liet
hij over voor dien zwerm van fortuinzoekers, die weleer in de schande-
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lijkste volksbelieving of volksmenning hunne bijzondere grootheid gezocht hadden,
en nu even schaamteloos toonden, wat hun eenig doel geweest was.
Dus koos ATTICUS, om wijze redenen, het leven van eenen ambteloozen burger,
dat hij vooral niet min weldadig, dan wijs, gebruikte. Hoe heeft men toch immer
dezen werkzamen man in verdenking durven brengen van eene zucht tot gemak,
welke hem tot schande zou kunnen gerekend worden? Goede hemel! ATTICUS van
traagheid te beschuldigen! - Is dit niet even ongerijmd, als DE RUITER van
lafhartigheid? ATTICUS traag! ATTICUS een nuttelooze last der aarde! dan was het
ook onze groote Drossaart HOOTT, met wien hij zoo vele overeenkomst had. Neen!
in de ledigheid zelve kan ATTICUS nimmer ledig geweest zijn. Of weet men dan niet,
welk eenen verbazend - grooten brievenschat hij met CICERO gewisseld heeft, van
deszelfs Consulaat tot deszelfs dood, over de hoogstbelangrijke gebeurtenissen
van zijnen tijd, en over allerlei oudheidkundige en wijsgeerige onderwerpen, waarover
deze zijne gedachten vroeg? Weet men niet, dat hij met vele andere geleerde
mannen zulk eenen briefwissel duurzaam onderhield, en dat hij vooral de vraagbaak,
de raads- en als de leidsman was van den eersten? Hem wees hij, in moeijelijke
omstandigheden, den waren weg van pligt en eer. Hem ondersteunde hij, waar hij
wankelde. Hem bemoedigde hij, waar hij in gevaar was van te bezwijken. Hem, die
zich nu eenmaal in de staatkundige loopbaan bevond, deed hij immer de
regtvaardigste partij kiezen, waar gekozen moest worden; en hem raadde hij immer
het vaardig aangrijpen van alle die middelen, welke de omstandigheden vereischten,
de deugd billijkte, en de belangen des Vaderlands vorderden. Of zou men het
Vaderland niet kunnen dienen, dan alleen in het beambte leven? ATTICUS bewees
het tegendeel, wiens geest eenen zeer uitgebreiden werkkring door het gansche
Romeinsche gebied had. In zijne afzondering beoefende en volmaakte hij niet slechts
die Wetenschappen, welke vermakelijk voor den geest zijn, maar ook die, welke,
te regt, nuttig voor het algemeene welzijn geacht worden, en vooral de Geschiedenis
van Rome, voor welke hij eene voortreffelijke bijdrage leverde, in een, van hem
oorspronkelijk, werk over het Consulaat van CICERO, 't
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geen, ongelukkig, even min voor onze tijden bewaard is, als iets van zijne overige
meesterstukken.
Gelijk voor CICERO, zoo was hij voor zijne vrienden in het algemeen geheel
dienstvaardigheid. Voor eene geheele reeks van Romeinsche Ridders bestuurde
hij, opdat zij de algemeene belangen kommerloos zouden ter harte nemen, de
bijzondere zaken voortreffelijk. Onder zijne gunstelingen en vrienden behoorden
mannen van allerlei denkwijzen, van zeer tegenovergestelde partijen in den Staat,
die hij allen door weldaden aan zich verpligtte, niet om zelf veilig te zijn, hoe de
kansen ook keeren mogten, maar om, in alle gevallen, des te meer vermogen te
hebben ter behoudenisse van anderen, die zich onmiddellijk in de geschillen hadden
moeten mengen, en dus somtijds eene voorspraak behoefden, welke hij wel zorgde,
zelf nimmer noodig te hebben, dewijl het zijn groot doel was, altijd aller weldoener
te kunnen blijven. Daardoor behield hij voor het Vaderland vele groote mannen, en
daartoe ontzag hij tijd, moeite noch gevaren. Daarin betoonde hij eenen edelen en
zeldzamen moed, die uitmuntend afsteekt bij die weelderige traagheid, waarmede
men zijnen naam heeft durven bevlekken. Altijd de bijstander en helper der
onderdrukten, en, vooral in de staatsgeschillen, van de onderliggende partij zijnde,
moest hij ook al den haat der onderdrukkeren en al den euvelmoed der overwinnaren
trotseren, die hem, meermalen, het verwijt deden, dat hij den slechten burgeren
schandelijk voorstond. En echter, wien niemand dursde voorstaan, wien, in het
ongeluk, ten believe van den overwinnaar, een ieder lasterde en verguisde, stond
ATTICUS alleen voor, werd door ATTICUS alleen, openlijk, verdedigd en opgerigt, door ATTICUS, die, eenmaal besloten hebbende eenen ongelukkigen te redden,
geene bijomstandigheden meer zag, geene tegenbedenkingen, van het eigenbelang
ontleend, meer hoorde, en immer zijne eigene behoudenis aan die van zijne vrienden
zoo meesterlijk, als heldhaftig, wist te verbinden. Steeds betoonde hij zich toch den
vriend, niet der fortuin, maar der menschen, en vooral der ongelukkigen, en rigtte
zijn gedrag onveranderlijk in, niet naar der tijden gang en denkwijzen wissel, niet,
derhalve, naar 't geen anderen oordeelden, maar naar 't geen hij zelf voor pligt hield,
al wierd het ook afgekeurd of ten kwade geduid zelfs door zijne gemeenzaamste
vrienden.
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Hoezeer hij dan ook deze hebben mogt onder alle, zelfs onder de hoofden van alle
partijen; en hoezeer men daaruit ook besloten hebbe, dat hij slechts eigene veiligheid
bedoelde, aan welke hij dan, soms, zijne beste vrienden valschelijk zou hebben
opgeofferd, - men ziet, echter, zelfs geene schaduw van die vreesachtigheid en
verraderlijke schijnvriendschap, wanneer men den weldoenden ATTICUS gadeslaat,
wien nimmer vrees weêrhoudt, nimmer voorzigtigheid ontraadt, nimmer vriendschap
belet, wanneer hij besloten heeft te helpen en te zegenen. Wie veracht dus den
laster niet, dien wij reeds te dikwijls vermeldden?
Zoo zegende ATTICUS zijne vrienden, zoo zegende hij zijn huisgezin en vooral
zijne gade en eenige dochter; voor deze leefde hij niet min, dan voor zichzelven,
altijd matig, arbeidzaam en nuttig. De weldaden, gedurende zijn lang verblijf te
Athene, aan die stad bewezen, mogten dan TITUS POMPONIUS den eernaam van
ATTICUS bijzetten: Rome was hem geenen minderen dank schuldig, en mogt hem
wel zijnen grooten Romein noemen, groot althans boven duizenden, wier namen
de Geschiedenis met roem vermeldt, en zoo veel grooter vooral dan CAESAR en
AUGUSTUS, als de Menschenvriend grooter is dan de Verwoester en de Veroveraar.
In deze stille huisselijke grootheid genoot ATTICUS een onverstoorbaar geluk en
eene vrijheid, welke geen Dwingeland rooven kon. Deze besteedde hij ter beschaving
des verstands en des harte van zich en de zijnen. Hier verdeelde hij wijsselijk zijnen
tijd tusschen nuttigen arbeid en geoorloofd vermaak. Hier gebruikte hij zijne schatten,
als een waarlijk verstandig man, meer tot voedsel van zijnen geest en ter bevordering
van algemeen geluk, dan tot belagchelijken opschik van weelde, of tot dwaze pracht
in woning, huisraad of kleeding; zoodat alles bij hem het kenmerk droeg, wel van
onbekrompenheid en goeden smaak, van orde en deftigheid, maar niet van ijdelen
zwier en verkwistende praalzucht. Gaarne was men dus in zijn huisgezin en aan
zijne tafel, waaraan hij zijne vrienden kiesch en gul, schoon niet onmatig, onthaalde.
Altijd liet hij hun onder den maaltijd iets nuttigs voorlezen; zelfs hield hij deze
gewoonte, wanneer hij geene gasten had, omdat hij den geest gaarne in
evenredigheid met het ligchaam wilde voeden, en dit doorgaans aanleiding gaf tot
nuttig gesprek of vrolijke
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boert. Dit vooral stelde hem in staat, om ook de eergierigste mannen, door ijverzucht
verdeeld, aan zijnen disch te bevredigen, en zij, die onderling den bittersten haat
koesterden, hadden toch beide ATTICUS even lief. Op deze wijze leefde hij
zeven-en-zeventig jaren, zeer gelukkig voor zich en voor vele anderen, gezond van
ligchaam, gerust van hart, helder en blijmoedig van geest, geliefd van de zijnen,
geacht door zijne medeburgers, ontzien door de boozen, schier aangebeden door
al wat braaf en goed was onder alle rangen en standen, zeer wijs en nuttig, hoewel
geheel ambteloos en huisselijk.
Dan, hoezeer ATTICUS de lessen der wijsheid eigenlijk bezigde, niet om daarmede
eene ijdele vertooning te maken, maar om daarnaar zijnen ganschen handel en
wandel zorgvuldig in te rigten, wie der stervelingen is ter aller ure en in alle
omstandigheden even wijs? Hij was het niet, omdat hij ook een mensch was. Immers
toen hij, eindelijk, krank werd, en zich ongeneeslijk achtte, verhaastte hij zijnen
dood, door zich vrijwillig uit te hongeren. De brave man dwaalde hierin jammerlijk,
dat hij het einde niet geheel afwachtte, 't welk de Alwijze aan zijn leven gesteld had,
want hij miste het Goddelijk licht, waarin wij ons mogen verheugen; doch, voor het
overige, stierf hij zoo gerust, alsof hij niet uit de wereld, maar uit het eene huis naar
het andere vertrekken moest; want hij had steeds naar zijne beste inzigten geleefd,
en was niet verre van het Koningrijk der Hemelen.
Zulk een ambteloos leven, indien al niet zoo uitwendig voorspoedig, ten minste
zoo vrij in zichzelve, zoo onschuldig, zoo wijs en weldadig besteed, wenscht mijn
gansche hart u, als mijzelven, toe, mijne Landgenooten! Geene dwaze zucht naar,
ik weet niet welke, ijdele grootheid vergiftige hetzelve! Der tijden ongunst vloeije
daarop, zoo min mogelijk, in! Der Wetenschappen en Kunsten bloei verhooge, vooral
in onze huisgezinnen, de woonplaatsen des vredes en der liefde, deszelfs genoegen!
Pligtsbetrachting heilige deszelfs rust! Zelfsbeheer vestige onze oorspronkelijke en
inwendige vrijheid onwrikbaar! Zelfsgoedkeuring make ons de wereld tot een Eden,
en den dood nog veel zaliger, dan, helaas! die van onzen ATTICUS was!
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Berigt wegens een zeldzaam pathologisch verschijnzel.
JEAN LAJOUX, geboortig in Montoulieu, in het Departement van de Opper-Garonne,
oud vijftig jaaren, was, van der jeugd af, met eene dubbele Balzaksbreuk gekweld.
Op den ouderdom van twaalf jaaren leedt hij vrij hevige kolijkpijnen, verzeld van
braakingen en verscheiden toevallen van beklemminge; de hulp, die hem in een
nabuurig hospitaal wierdt toegediend, deed de toevallen spoedig bedaaren. Thans
maakte hij, voor de eerste maal, gebruik van eenen Band, welken hij welhaast
afleide, om hem nooit wederom te draagen. Nogtans hieldt hij aan met het voortzetten
van zwaaren arbeid op het land, zonder eenig ander ongemak te gevoelen, dan
eenige kortstondige kolijkpijnen, bij lange tusschenpoozen. Op den ouderdom van
dertig jaaren was het scrotum ter dikte van twee vnisten uitgedijd. Ziende dat zijn
ongemak van tijd tot tijd toenam, verliet thans LAJOUX den akkerbouw, om het
schoenmaaken te beginnen, 't welk hij dagt met zijnen toestand beter te strooken.
Intusschen nam de uitzetting aan alle zijden toe; van zijn veertigste tot zijn vijftigste
jaar was de voortgang der zwellinge nog veel sterker; en zints dien tijd is de uitzetting
tot de buitengemeene grootte aangegroeid, welke zij tegenwoordig vertoont.
Deeze zwelling, aan zich zelve overgelaaten, wanneer de lijder in een vertikaalen
stand zich bevindt, strekt zich uit van de schaamdeelen waterpas met den enklaauw;
haar middellijn in deeze rigting is nagenoeg vierëntwintig duimen. Aan haare zijden
ziet men twee deuken, veroorzaakt door de gestadige wrijving van het binnenste
gedeelte der dijen en knieën: de zwaarte is drieëntachtig ponden en een half, marks
gewigt. De onderscheidene middelen, om de zwelling te weegen, hebben telkens
het zelfde gewigt opgeleverd. Zij beslaat eenëntwintig duimen in den omtrek beneden,
en drieënveertig in het gemiddeld gedeelte van haare grootste middellijn.
LAJOUX is klein van gestalte, mager en droog van gestel; de toeneemende wasdom
der zwellinge schijnt
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geschied te zijn ten koste van de andere lichaamsdeelen, welke van de noodige
sappen ter hunner aanvullinge schijnen te zijn beroofd geworden. Nogtans schijnt
's mans gezondheid bij deeze afleiding der voedende stoffe niet te hebben geleeden;
hij heeft den ouderdom van vijftig jaaren bereikt, zonder zwaare ziekten noch eenige
huidkwaalen gehad te hebben. Zijne zedelijke vermogens zijn vrij wel ontwikkeld,
aangezien de opvoeding, die hij gehad heeft. Het beklaagelijk ongemak, met welk
hij gekweld wordt, heeft geenen invloed op zijn karakter gehad; hij is vrolijk van aart,
zich weinig over het toekomende bekommerende; de wijn, dien hij gaarne drinkt, is
ongetwijfeld bevorderlijk om in hem die gelukkige gesteldheid te onderhouden.
Ondanks het vervaarlijk gewigt, de grootheid van deezen klomp, en deszelfs
nadeelige plaatzinge, behoudt hij genoegzaame onbelemmerdheid van beweeginge
in de benedenste deelen zijns lichaams. Geduurende zijn verblijfte Toulouse was
hij den geheelen dag in beweeging, loopende door de onderscheidene wijken der
Stad, alwaar hij den aanschouweren tot een voorwerp van nieuwsgierigheid en
medelijden tevens diende. Wanneer hij op reize is, legt hij twee of zelfs drie mijlen
op eenen dag af. Onder het gaan beschrijven zijne beenen eene zeer aanmerkelijke
uitgebreidheid van een cirkel, en helt zijn lichaam merkelijk na de slinkerzijde over.
Zijne gevoellooze en aan alle zijden indrukbaare zwelling dient hem tot eene zitplaats;
hij omvat dezelve, ligt ze op, brengt ze na vooren en na agteren, en na de zijden.
Zelden slaapt hij in eene horizontaale rigting; en, wanneer hij te bedde gaat, gebruikt
hij de voorzorge, om zijnen last aan de zijde te leggen, op welke hij gaat liggen.

Zonderlinge uitwerkzels van den beet van eene ratelslang, in de
Vereenigde Staaten van Amerika.
In den Zomer des jaars 1801, wierdt Mejuffrouw ALFRED BEEMAN, uit het Graafschap
Luzerne, in Pensylvanie, gebeeten van eene Ratelslang; zij was toen vier of vijf
maanden zwanger. Ondanks de zwaare toevallen,
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welke zij leedt, en die met dusdanige beeten doorgaans gepaard gaan, genas zij
en beviel gelukkig op den gewoonen tijd. Het kind scheen gezond te zijn; maar zoo
dra het aan zijn moeders borst geleid was en gezogen hadt, wierdt het zoo zwart
als de slang, zwol geweldig en stierf binnen korten tijd. Men bezorgde de moeder
een jongen hond om haar te zuigen; met dezelfde toevallen stierf dit dier, naa verloop
van twee dagen. Vervolgens nam men de proeve met een lam, daarnaa met een
anderen jongen hond, en van tijd tot tijd met drie andere lammeren; allen ondergingen
het zelfde lot als het kind. Eindelijk nam men de proeve met een derden hond; deeze
kreeg slegts geringe toevallen, en stierf niet. De moeder bleef welvaarende. Twee
jaaren daarnaa bragt Mejuffrouw BEEMAN wederom een kind ter waereld: uit vreeze
dat dit het zelfde lot als het voorgaande zou ondergaan, ontboodt zij Dr. BARALOW,
die haar raadde, uit aanmerking van den langen tusschentijd zints den beet en de
proeve met den laatsten hond, die haar gezogen hadt, haar kind te zoogen; zij deedt
(*)
het, zonder eenig kwaad gevolg.

Berigten wegens het koninkrijk Wurtemberg en het
(*)
keurvorstendom Baden.
Laaten wij ons in de verbeelding op den toren van Straatsburg plaatzen, en ons oog
weiden over den uitgebreiden horizon, die zich rondom ons opent. Aan onze voeten
bespoelt de Rhijn de vlakten van den nijveren Elsas; ten zuiden vertoonen zich
eenige toppen der Alpen in de verte, met al den luister der zonnestraalen getooid;
ten noorden verbergen blaauwagtige dampen onbepaalde en onbestendige grenzen
voor ons gezigt; aan de rechter en de slinkerhand vertoonen zich in de lengte twee
bergketenen, met houtgewas bedekt, en

(*)
(*)

Het verwondert ons, niet vermeld te vinden, dat deeze Geneesheer alvoorens nog eerst eens
de proeve deedt neemen met een jongen hond of eenig ander dier. VERT.
Deeze Berigten, hoewel nieuw, wierden gesteld voor dat de Rhijn-Confederatie tot stand
kwam. 't Is bekend, hoe de Keurvorst van Baden, in gevolge diens Bondgenootschaps, den
Titel van Groot-Hertog, nevens dien van Koninklijke Hoogheid, heeft aangenomen. Vert.
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met menig een half vervallen Gothisch Kasteel gekroond; doch aan de Fransche
zijde zijn de bergkolommen hooger; het zijn de Vosges; aan de Duitsche zijde
schijnen de bergen, hoewel nader bij gelegen, voor het oog laager, 't is het Zwarte
Woud.
Alle deeze valeien, die, van de hoogten van het Zwarte Woud, Rhijnwaarts
afdaalen, zoo wel als de geheele oostlijke oever dier riviere, van Basel tot aan
Manheim, behooren tot het Keurvorstendom Baden; nog hooger op loopt deeze
Staat langs den Rhijn ten zuiden van het Zwarte Woud, en telt onder zijne
onderhoorigheden eenige afzonderlijke oorden in de nabuurschap van het meir van
Constans. Dit Keurvorstendom bevat de belangrijkste enge wegen en doortogten,
zoo wel om de Rhijnlinie te dekken, als om in Zwaben door te dringen. 't Was het
werk eener niet minder edelmoedige dan doorzigtige staatkunde, toen Frankrijk,
deeze gewesten van Oostenrijk verwijderende, dezelve onder den scepter van een
eenigen Vorst zamenvoegde. Die Souverein telt thans ongeveer vijfhonderd
zestigduizend inwooners, op eene uitgebreidheid van vijfhonderd vierkante mijlen.
Twee vijfde gedeelten dier bevolkinge behooren tot het oude Markgraafschap Baden;
twee vijfde deelen tot de landen, door het verdrag van Schaêvergoedinge
aangewonnen, onder welke de Palts den eersten rang bekleedt; het overige vijfde
gedeelte bevat Brisgaw, 't welk de Keurvorst uit kragt van het verbond van Presburg
bezit.
Wanneer deeze Staat volkomen zal georganizeerd zijn, zal het inkomen ligtelijk
op negen millioenen franken kunnen gebragt worden, en men aldaar een leger van
twaalfduizend man onderhouden. Voor 't overige is dit aloude huis van Baden thans
in aanzien geklommen, door zijne verbintenissen met groote Mogendheden. De
Keizerin van Rusland, de Koningin van Zweden en de Koningin van Beijeren zijn
Kleindochters van den regeerenden Keurvorst, dien Nestor der Europische Vorsten,
welken zijne hooge wijsheid en volmaakte goede trouwe, te midden van zoo veele
oneenigheden, onder het schild van den algemeenen eerbied geplaatst hebben.
De Badensche landen zouden stoffe tot eene uitvoerige beschrijving kunnen
opleveren; tot de voornaamste trekken willen wij ons bepaalen. De Palts bevat niet
dan vrugtbaare gronden en vrolijke gezigtpunten. Hier ziet
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men heuvels, met kastanjeboomen of wijnstokken bedekt, daar koornvelden of
tabakslanden, belommerd met heggen van amandel- en noote-boomen. Midden in
de weilanden, die tegen den Rhijn stooten, vertoont Manheim de eenzelvige
schoonheid van haare rechte straaten. Deeze Stad, welke ontmanteld heeft moeten
worden, bevat tweeëntwintigduizend inwooners. De kostbaare verzamelingen van
schilderijen, oudheden, penningen, kostbaare vaazen, mineraalen en schelpen, die
het Keurvorstelijk Kasteel versierden, wierden door de Beijerschen na Munchen
medegenomen, ten tijde van de overdragt van de Palts. Dergelijk een verlies
onderging de Stad Heidelberg in den dertigjaarigen oorlog; de rijke en keurlijke
boekerij, welke men aldaar bewonderde, wierdt deels verstrooid, deels na Rome
gevoerd. Heidelberg bezit nog eene Universiteit, en elfduizend inwooners.
De inwooners van de Palts, bestaande uit Roomschgezinden, Lutheraanen en
Kalvinisten, waren langen tijd een prooi der rampen, aan inwendige onlusten
verbonden. Door vijandelijke legers telkens overvallen en verwoest, zag zich
daarenboven dit land met belastingen bezwaard, en genoodzaakt tot de weelde van
een hof bij te draagen, 't welk, zonder zijne middelen te berekenen, met de grootste
Mogendheden in pracht zogt te wedijveren. De Keurvorst van de Palts hadt eene
hofhouding, zamengesteld uit meer dan drieduizend persoonen; op zijne kosten
onderhieldt hij drie Schouwburgen: een Duitschen, Italiaanschen en Franschen; hij
bezoldigde drieënvijftig Generaals, en zijn leger bestondt uit slegts zesduizend
dienstdoende knegten; hij hadt achtënnegentig Geheimraaden in daadelijken dienst,
eenendertig titulaire Geheimraaden, en drie Historieschrijvers; doch zijne
onderdaanen verlieten het land bij duizenden, om in Amerika een minder schitterend,
doch gelukkiger Vaderland te gaan zoeken. Die geest van landverlaatinge heerscht
nog langs de oevers van den Rhijn; hij wordt gevoed door de kunstenarijen van
Amerikaansche volkwervers te Hamburg.
In het oude Markgraafschap Baden doordringende, ziet men de bergen uit den
schoot der vlakte oprijzen, den Rhijn scherppuntige zijden aanbieden, en, zagter
daalende, zich tot aan Wurtemberg uitstrekken. Wijngaarden vervrolijken de oorden,
aan den oostkant gelegen; terwijl, aan de overzijde, de pijnboomen boven de rot-
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zen slingeren. Een dikke rook zweeft rondom de Glasblazerijen, de IJzersmeederijen
en de Teerkokerijen; het geraas van bijl en zaag mengt zich onder het bulken van
het hoornvee. Doch de vlakten, die Rhijnwaarts hellen, geeven koorn, tabak,
meekrap, lijnzaad en vlas.
Geene Stad van naam ontmoet men 'er. Carlsruhe is de verblijfplaats van den
Keurvorst; men telt aldaar slegts tienduizend zielen. De platte grond gelijkt naar een
open waaijer; het Kasteel staat in het middelpunt, op 't welk tweeëndertig toegangen
uitloopen, van welke slegts negen bebouwd zijn.
Brisgaw en het Opper-Markgraafschap zijn thans in een lot zamengesmolten. Het
binnenste gedeelte bevat niets dan weilanden, bosschen, woeste en eenzaame
valeien. In deeze woestenijen ziet men als een betoverd Kasteel de rijke en aloude
Abtdij van S. BLASIUS. De hoofdstad van Brisgaw heet Friburg. Zij heeft eene
Universiteit, die naauwelijks bekend is. De schilderagtige en vrugtbaare streeken,
die tegen den Rhijn stooten, leveren een edelen en schuimenden wijn: de Duitschers
verzekeren, dat de Feurbachsche en de Laufensche wijn heel na Parijs verzonden
en aldaar verkogt wordt: de Parijzenaars zijn daarvan onkundig; wij laaten de
beslissing van dit stuk voor de Schrijvers van het Journal des Gourmands over.
De distrikten, welke de Keurvorst van Baden aan het meir van Constans bezit,
bevatten, in eene kleine uitgebreidheid, bekoorlijke plekken. Het zijn de wijnbergen
van Bourgondie onder den Zwitserschen hemel. Van verre worden deeze landen
van de Alpen ingesloten, en spiegelen zich in de omvattende meiren en engten.
Meer belangs stelt de Geschiedenis dan de Aardrijkskunde in de Stad Constans.
Op de grenzen van Beijeren bezit nog de Keurvorst van Baden de Stad Biberach,
de geboorteplaats van WIELAND, die, onder alle de Duitsche Schrijvers, den meesten
smaak en geest bezit.
Zodanig is het klein gebied van den Keurvorst van Baden. Hoe meer deszelfs
aanweezen op de vriendschap met Frankrijk ruste, hoe het ons dunkt, meer
zekerheids te bezitten. Onlangs hadt het Oostenrijk tot nabuur, tegenwoordig is het
honderd-en-tien mijlen van daar gelegen. Onder het genot van rustigen vrede, zal
de Keurvorst van Baden voortaan de weldaaden van zijn wijs bestuur over zijne
nieuwe Staaten kunnen uitbrei-
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den; van nieuws zal hij leeven geeven aan de Katoenfabrieken te Heidelberg, aan
de Linnenweeverijen te Manheim, aan de Lakenweevers en de Snuisterijwerkers
te Pforzheim, aan de Geneefsche Horologiemaakers, die zich te Constans hebben
neergeslagen, en alle overige fabrieken van zijn land. Voor den koophandel van
Basel en Frankfort zal hij een ruimen weg baanen, die bijkans geheel door zijn land
zal loopen, en voor 's Lands kas aanzienlijke inkomsten zal opbrengen. Aldus zullen
de uitgebreide ontwerpen der Fransche staatkunde, de algemeene rust verzekerende,
nog daarenboven het geluk bevorderen van ieder deezer kleine Steden, die in de
nabuurschap van het groote Keizerrijk liggen.
De bergen van het Zwarte Woud overtrekkende, verlaaten wij het gebied van den
Keurvorst van Baden, om den voet te zetten in het Koninkrijk Wurtemberg. Het
aloude Hertogdom van dien naam beslaat het grootste gedeelte der vlakte, in welke
de Necker stroomt, eene schilderagtige rivier, doch voor groote schepen niet verder
dan van Heilbron af bevaarbaar. In den jaare 1796 besloeg dit Hertogdom ongeveer
416 vierkante mijlen, bewoond van 608,697 zielen. Het verdrag van
Schaêvergoedinge schonk aan den Hertog den titel van Keurvorst, nevens eenige
nieuwe bezittingen, door mij berekend op 103 vierkante mijlen en 118,000 inwooners.
Die aanwinst bestondt inzonderheid in Vrije en Rijkssteden, binnen het Hertogdom
beslooten, als Hall, nevens Zoutgroeven, en Heilbron, de stapelplaats van den
koophandel des geheelen lands geworden. Ook verkreeg de Hertog de rijke Proostdij
Ellwang.
Het verdrag van Presburg heeft den Keurvorst den titel van Koning bezorgd, en
een aanzienlijk gedeelte der Oostenrijksche bezittingen in Zwaben: als het
Graafschap Hohenberg met 41,000 inwooners, het Landgraafschap Nellenburg met
28,000 zielen, en veele kleine Steden aan den Donau, eene rivier, tegen wier oevers
Wurtemberg niet stootte. Zeer veel heeft insgelijks de nieuwe Koning gewonnen,
door aan zijne heerschappij alle de kleine Vorsten te onderwerpen, onafhankelijke
Edelen genoemd, en die in het midden zelfs van Wurtemberg aanzienlijke
Heerlijkheden bezaten.
De uitgebreidheid van die nieuwe overwinst laat zich onmogelijk naauwkeurig
bepaalen. Volgens de beste Landkaarten zal dezelve, naar gissing, niet meer dan
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honderd vierkante mijlen beslaan, op zijn meest bevattende 120,000 zielen. In 't
geheel beslaat dus het nieuwe Koninkrijk Wurtemberg 620 vierkante mijlen, bewoond
van 816,000 zielen.
De inkomsten van het oude Hertogdom wierden geftort in drie kassen: die der
Staaten, welke jaarlijks ontving 1,060,000 Rijksguldens; die der Kerkelijke Fondsen,
wier zuiver inkomen wordt begroot op 318,644 Guldens; en die des Hertogs, welke,
met den opbrengst der Heerlijkheden van den Elsas en het Graafschap Montbeillard,
een inkomen hadt van 1,950,000 Guldens. De vernietiging der Staaten en de
vermeerdering van grondgebied zullen, veelligt, den nieuwen Koning van Wurtemberg
op een inkomen van tusschen de 11 en 12 millioenen kunnen doen hoopen.
In de Staaten van Wurtemberg vondt men geenen Adel: want alle de eigenerfde
edellieden in dat land genooten het voorregt der onafhankelijkheid (l'immediateté).
In het Hertogdom ontmoette men slegts twee Ordes van den Staat: de eerste
bestondt uit veertien Prelaaten of Naamvoerders van Abtdijen, zints de hervorming
in weezen gebleeven, hoewel voor het meerendeel in schoolen veranderd; de tweede
Orde bestondt uit eenënzestig Afgevaardigden uit achtënvijftig steden en achttien
dorpen, veele van welke te zamen slegts ééne stem hadden. Slegts bij
buitengewoone gelegenheden vergaderde die Landsdag. Een groot en een klein
Committé oeffenden de magt, aan de Staaten opgedraagen; eene magt, die zich
niet slegts bepaalde bij het toestemmen of weigeren van belastingen en het
onmiddelijk bestuur der geldmiddelen, maar die ook belast was met de handhaaving
van alle de grondwetten van den Staat, van welke eene der voornaamsten de wet
is, die aan den Lutherschen Godsdienst een uitsluitend gezagoeffenen in het land
van Wurtemberg verzekert. Alle de Protestantsche Prinsen in Duitschland zijn borg
gebleeven voor de onderscheidene overeenkomsten, in den jaare 1729, tusschen
den Hertog en de Staaten aangegaan, en uit kragt van welke een Souverein van
Wurtemberg, den Roomschen Godsdienst aanneemende, volstrekt allen invloed
op het kerkelijk bestuur des lands zoude verliezen. Naauwelijks veroorlofden hem
die overeenkomsten de vrije oeffening van den Roomschen Godsdienst in de Hof
kapelle; doch de nieuwe waardigheid van den Vorst van Wurtemberg moet hem
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van alle verbintenissen ontslaan, die zints lang als zeer streng beschouwd wierden,
zelfs door de zulken, die ze gewaarborgd hadden.
Wurtemberg levert de zelfde voortbrengzels als Baden. De wijngaarden hier te
lande zijn afkomstig van die van den Elsas, Bourgondie, Valteline en Hungarije.
Zelfs heeft men 'er planten van het eiland Cyprus en uit Persie welig zien tieren.
Zints korten tijd zijn de Engelschen begonnen, zeer veel werks te maaken van den
Neckerwijn, eene algemeene benaaming, die van de Palts en Wurtemberg
insluitende. Het binnenste gedeelte des lands bevat schoone vlakten, alwaar
overvloed van tarwe, spelte, rogge en ander koorn gebouwd wordt. De bergen van
het Zwarte Woud, met bosschen bedekt, bevatten nog eenige ijzer-, koper-, en zelfs
zilvermijnen, doch in klein getal. Langs den Donau loopt een keten van heuvelen,
of liever rotsagtige vlakten, zonder water, zonder boomen, bijkans zonder gras; 't
is de Alb, door eenige Fransche Schrijvers belachelijk de Wurtembergsche Alpen
genoemd; die plek is rijk in marmer, waarvan geen werk wordt gemaakt. De zijden
dier heuvelen bevatten weilanden voor schaapen; aan den voet derzelven ziet men,
in de dalen, geheele bosschen van appel- en peere-boomen. Om kort te gaan, het
land van Wurtemberg trekt, bij elke schrede, de aandagt des Reizigers, door het
kontrast van eene woeste en schilderagtige natuur met de gewrogten van
menschelijke nijverheid.
Bijkans in het middenpunt van het oude Wurtemberg ligt de fraaie Stad Stuttgard,
bevolkt van 22,000 inwooners. 't Is de Hoofdstad van 't Koninkrijk. De Zaal van de
Opera en de Bibliotheek verdienen inzonderheid opmerking. Doch het gewoon
verblijf van den Vorst is Ludwigsburg. Het Koninklijk Kasteel is der nieuwe
waardigheid zijnes doorluchtigen eigenaars niet onwaardig. De laken-, stoffen-,
porcelein- en andere fabrieken, met behulp der Regeeringe aldaar aangelegd,
hebben de bevolking dier Stad niet hooger kunnen brengen dan tot 5,000 zielen,
de bezetting en het hof niet mede gerekend. Tubingen, eene Stad, die 7,000 zielen
telt, is de zetel eener Universiteit, aan welke zeer wel gestudeerd wordt. In 't
algemeen genomen bevat geen land, van gelijke uitgebreidheid, zoo veele schoolen
en kollegien als Wurtemberg. De Geestelijkheid telt onder haare le-
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den eene menigte Oostersche, Grieksche en Latijnsche taalgeleerden, zelfs
wiskunstenaars en natuurkundigen. De Treurspeldichter SCHILLER, een geboren
Wurtemberger, heeft de geestdrift van geheel Duitschland gaande gemaakt door
zeer onregelmaatige tooneelstukken, doch waarin trekken van vernuft verspreid
zijn. Te Stuttgard ontmoet men zeer voornaame beeldhouwers, onder andere
DANNECKER, die een borstbeeld van LAVATER ter openbaare beschouwinge heeft
voorgesteld.
De nijverheid geeft, in het oud Hertogdom Wurtemberg, bloei aan een zeker getal
kleine Steden van 3 tot 4,000 inwooners. Te Caln, onder andere, worden voor
vierhonderd duizend florijnen wollenstoffen bereid. Te Urach maakt men jaarlijks
8,000 stukken linnen. Niet verre van deeze Stad ziet men een Gang (Couloir) van
negenhonderd voeten lang, met ijzer gevloerd, langs welken men na den oever
eener riviere het timmerhout doet afdaalen, in de nabuurige bosschen gehakt.
Andere plaatzen hebben haar bestaan van papiermakerijen, tapijtfabrieken, en van
het maaken van koperen en houten keukengereedschappen. Niet minder gaat 'er
om in andere voormaals Keizerlijke Steden. Te Reutling, 't welk 8,000 inwooners
telt, worden alle de nu genoemde goederen vervaardigd. Gemund, eene voorheen
handeldrijvende Stad, is van eene bevolking van 18,000 tot 5,000 inwooners
verminderd. De bewooners van Hall, ten getale van 6,000, bewerkten in de Stad
zelve eene Zoutgroeve, die jaarlijks 200,000 florijnen opbragt. Doch het Koninkrijk
Wurtemberg zoude, om aan eenen bloeijenden koophandel te geraaken, eenige
havens aan den Rhijn, of aan den Donau, noodig hebben.
De Zwaben hebben de openhartigheid, vrolijkheid en goedhartigheid der aloude
Germaanen behouden. Om hunne plompe uitspraak en ruwe zeden zijn zij het
voorwerp van den schimp der noordelijke Duitschers. In de middeneeuw was Zwaben
het Provence van Duitschland; de liedtjes der Minnezangers ademden de zelfde
galanterie, de zelfde vrolijkheid als de Romances der Troubadours; belangrijker,
naar mijn gevoelen, zijn de verzamelingen deezer aloude dichtstukken, dan veele
hedendaagsche voortbrengzels der Duitsche Zanggodinnen. Nog heden ten dage
vertoonen de zamenkomsten der Wurtembergsche herders het beeld van Arcadia.
Men ziet 'er de
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jeugdige dorpmeisjes, ligt gekleed, elkander den prijs van het snel loopen betwisten.
De spelen beginnen met den dag; het danzen duurt tot in den nacht, bij het schijnen
der maane. Veel welvoegelijkheids en orde, egter, heerscht 'er in deeze
zamenkomsten, zoo wel als in de Zwitsersche.
De twee Staaten van Baden en Wurtemberg maaken twee tusschenringen
tusschen Frankrijk en Beijeren uit. Het Koninkrijk Beijeren, een buitenpost dier groep
van verbondene Staaten, stoot tegen Zwitserland en het Koninkrijk Italie. Aldus ziet
men in het middenpunt van Europa, en langs de Alpen, reeds alle de nieuwe
scheppingen eener herscheppende staatkunde zich zamenschakelen en elkander
schraagen.

Iets over dr. Middleton.
Dr. CONYERS MIDDLETON stondt voor lang openbaar bekend als een fraai Schrijver,
en werd aan de Universiteit van Canterbury over 't algemeen bewonderd, tot dat hij
de Geestlijkheid ongerust maakte door de vrijmoedigheid en stoutheid, waarmede
hij de pen voerde. Hij was Lid van het Trinity Collegie in 't jaar 1706, en
Boekbewaarder ten jaare 1721: een ampt, 't geen men denkt eerst uitgevonden of
geschapen te zijn om het MIDDLETON op te draagen.
De ongerustheid ten zijnen opzigte, en de kreet tegen hem aangeheeven, ontstondt
eerst door een Brief van den Dr. uit Rome geschreeven, waarin hij aantoonde de
gelijkvormigheid tusschen de Paapery en het Heidendom; doch hij deedt dit in zulker
voege, dat men oordeelde, dat zijn bewijs zich uitstrekte tot de Priesterschap in 't
algemeen. Men veronderstelde en beweerde verder, dat MIDDLETON, in zijn schrijven
tegen de Wonderwerken door het Pausdom voorgewend, een heimlijken toeleg
hadt, om het bewijs, uit de Wonderwerken voor het Christendom afgeleid, te
verzwakken.
De kreet, tegen hem aangeheeven, klonk te heftiger en sterker, naa zijne
uitgegeevene Aanmerkingen op Dr. WATERLAND's Vindication of Scripture, tegen
TIN-
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veel gerugtsmaakend Werk, getiteld: Christianity as old as the Creation. De
Geestlijkheid oordeelde haare geheele Orde aangevallen door deeze Aanmerkingen,
en de Bisschop PEARCE, die zich in deezen twist mengde, schilderde MIDDLETON af
als een Man, die, onder het voorwendzel van eene zeer scherpzinnige verdeediging
des Christendoms te schrijven, niets anders ten oogmerke hadt, dan de
baarblijklijkheden van hetzelve te verzwakken.
De alarmklok, gelijk MIDDLETON het uitdrukt, werd nu voor al het volk getrokken;
de Universiteit was op 't punt om hem van zijne waardigheden te berooven: dan
MIDDLETON gaf eenige verzagting aan zijne gevoelens, en de Universiteit was voldaan;
egter alleen in zo verre, dat zij den geleerden Doctor toeliet de Academie-eere te
behouden: want Dr. WILLIAMS was 'er voor, om het onderzoek na 's Mans gevoelens
leevendig te houden, en hij beweerde in een gedrukt stuk, dat men Dr. MIDDLETON
van de Academie hadt behooren te verbannen, en zijn Boek, door handen van den
Scherpregter, verbranden.
Dr. MIDDLETON's zeer geleerd Werk, getiteld: A free Inquiry into the Miraculous
Powers, Een vrij Onderzoek na het vermogen om Wonderwerken te doen, (welk
vermogen men veronderstelt, dat in de Christlijke Kerke bestaan heeft van den
vroegsten tijd, door verscheide volgende Eeuwen) strekt om aan te toonen, dat wij
geen genoegzaame reden hebben, om, op het gezag der Kerkvaderen, te gelooven,
dat eenig zodanig vermogen in de Kerk stand gehouden hebbe naa de dagen der
Apostelen.
Dit Werk was ingerigt om de tegenwerpingen te keer te gaan van alle
tegenstreevers van MIDDLETON, over het geschil, de Wonderwerken betreffende.
Veelen hielden zich des voldaan; dan verscheide Leden der Universiteit bleeven in
het begrip volharden, dat Dr. MIDDLETON geen opregt vriend en voorstander was
van de Openbaaring: want daar zijn Werk strekte om te toonen, dat de vroegste
Kerkvaders zeer ligt- en bijgeloovig waren, en, door ijver, zelfs zomtijds bedrieglijk
handelden, vroegen zij: welk een geloof kan men dan aan die Mannen slaan? En
verder: welke geloofwaardigheid kunnen de Wonderwerken van CHRISTUS JESUS
hebben, daar
DAL's
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ook deezer daadlijk bestaan, volgens Dr. MIDDLETON, rust op getuigen, die men niet
als voldoende kan aanmerken?
Wij moeten ons, zonder ons verder tot dat geschil in te laaten, met deeze
berigtgeeving vergenoegen. Ten slot neemen wij hier over, eene plaats uit de
Voorreden van dat Werk over de Wonderdaaden, die schoon is in de wijze van
voordragt en niet min gewigtig in daadlijk bestaan. ‘Ik zie de ontdekking van iets, 't
geen waarheid is, aan, als een dierbaar verkreegen voordeel voor de Menschlijke
Maatschappij, welk volstrekt niet schaaden kan, of de goede uitwerking van eenige
andere waarheid, welke ook, verhinderen: want de waarheden bezitten alle eene
eensweezigheid, en stemmen noodwendig met elkander overeen; gelijk de
regendruppels, die, van elkander afgescheiden, in eene rivier vallen, zich gelijkerhand
met den stroom vereenigen, en den algemeenen vloed versterken.’

Karakter des konings van Cochinchina. Volgens den Heer John
Barrow.
CAUG-SHUNG, tegenwoordige Koning van Cochinchina, houdt zich meer vereerd
met den titel van Generaal dan dien van Koning. Hij is dapper zonder ruwheid,
voorzigtig in zijne besluiten, vaardig in het uitvoeren, vrugtbaar in hulpmiddelen,
van een vrolijk humeur, beschaafd en oplettend omtrent alle zijne krijgsbevelhebbers.
Hij bezit een zoo sterk geheugen, dat hij bijkans alle de soldaaten van zijn leger bij
naame kent. 't Is hem een vermaak, met hun te praaten, en hen over hunne
krijgsbedrijven te onderhouden. Hij is beleefd omtrent de vreemdelingen, en vooral
de Franschen. Openlijk heeft hij zijne hoogachting betuigd voor de beginzels van
den Christelijken Godsdienst; met den naauwstgezetten eerbied betragt hij de
kinderlijke pligten. Met behulp der overzettingen, door den Franschen Zendeling
ADRAN, van verscheiden artikels van de Encyclopedie in het Chineesch, heeft de
Koning zich geoeffend in de weetenschappen en kunsten van Europa, en
inzonderheid zich toegelegd op hetgeen de scheepvaart en den scheepsbouw
betreft.
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De kragt van zijn verstand evenaart de kloekheid en vlugheid zijner lichaamlijke
vermogens. Men beschouwt hem als het voornaamste rad van alle de beweegingen
van zijn uitgestrekt gebied. Intendant der havens en arzenaalen, opperbouwmeester
op de scheepstimmerwerven, opper-ingenieur van alle vestingwerken, wordt 'er
niets ondernomen, niets verrigt, zonder zijnen raad en zijne onderrigtingen. Hij staat
ten zes uure op, en gebruikt een koud bad. Ten zeven uure komen de Mandarins
in zijn kabinet; vervolgens werkt hij met zijne Secretarissen tot tien uure. Op den
middag ontbijt hij op de werf, of in het arzenaal; dit ontbijt bestaat in een weinig
gekookte rijst en gedroogden visch. Ten twee uure begeeft hij zich in zijn
woonvertrek, en slaapt tot vijf uure. Vervolgens geeft hij gehoor aan zijne land- en
zee-officieren, aan de hoofden der regtbanken en der departementen; hij houdt zich
met de rijkszaaken bezig tot middernacht; thans doet hij een maatigen maaltijd,
verkeert een uur met zijn gezin, en gaat nooit vroeger dan ten twee of drie uure ter
ruste. Niet langer dan zes van de vierëntwintig uuren slaapt, derhalven, deeze Vorst.
Nooit drinkt hij wijn of sterke dranken; hij eet zeer weinig vleesch, en leeft van
visch, rijst, thee, moeskruiden en fruiten.
Wij voegen hier nevens eenen staat van 's Konings krijgsmagt in den jaare 1800.
24 Eskadrons Ruiterij (op buffels)

6,000

16 Batailjons Elefanten (200 beesten)

8,000

30 Batailjons Artillerie

15,000

25 Regimenten, ieder van 1200 man, op 30,000
zijn Europisch gewapend
Voetvolk ten dienste van het land

42,000

Lijfwagt op zijn Europisch op den
wapenhandel afgerigt

12,000
_____

Te zamen

113,000

Zeemagt.
Werklieden in het Arzenaal

8,000

Matroozen in de havens

8,000
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Matroozen op de schepen, op zijn
Europisch gebouwd

1,200

Matroozen op de Jonken

1,600

Matroozen op honderd Roei-galeien

8,000
_____

Te zamen

26,800

De oorzaak, waardoor dezelfde telescopen, op onderscheidene
tijden, zo verschillend zijn in het duidelijk vertoonen der
voorwerpen. Volgens Dr. Herschell.
Het is bij de Starrekundigen eene welbekende zaak, dat dezelfde Telescopen, op
onderscheidene tijden, zeer verschillend werken. De oorzaak, nogthans, waarom
zij zo veele teleurstellingen in het doen hunner waarneemingen ontmoeten, weet
elk zo goed niet.
Dr. HERSCHELL's eigene langduurige ondervinding stelt hem, zo hij denkt, in staat,
om de voornaamste oorzaak op te geeven van de teleurstellingen, waaraan de
Starrekundigen zich zo menigmaal bloorgesteld vinden. Hij stelt als een grondregel
vast, ‘dat, om met Telescopen goed te zien, het noodig is, dat de gesteldheid van
den Dampkring en het Telescoop overeenkomen en de lugt vogtig is.’
Van hier zal een vorst naa zagt weer, of een dooi naa een vorst, de werking des
spiegels ontstellen, tot dat de gesteldheid des spiegels gelijkvormig worde aan de
lugtsgesteltenisse. Want, zonder zulk eene gelijkvormigheid van de buitenlugt en
den spiegel des Telescoops, de buis, de oogglazen, ook van den gebruiker, kunnen
wij niet verwagten goed te zullen zien.
Wanneer de vorst bestendig is, schikt zich het Telescoop schielijk naar de
lugtsgesteltenisse. Dit verklaart ons, waarom geen Telescoop, uit eene warme kamer
gebragt, naar eisch kan werken. Ook kan men geene naauwkeurige waarneemingen
doen, als men ziet door eene deur of eene beslootene plaats. Winderig weer, 't welk
een mengzel van lugten van onderscheidene gesteltenissen te wege brengt, kan
niet dienstig weezen aan een naauwkeurig zien. Deeze aanmerking geldt ook ten
opzigte van de Noorderlichten, wanneer dezelve eene
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aanmerkelijke verandering in de gesteltenis des dampkrings veroorzaaken. De
warme uitwaassemingen, uit het dak van een huis, in een kouden nagt, moeten
noodwendig de eenpaarigheid van de gesteltenisse van een klein gedeelte der lugt
wegneemen, zodanig, dat de Starren, die boven een huis staan, door het Telescoop
niet goed kunnen gezien worden.
Zomtijds schijnt het weer schoon, en nogthans doen de Telescopen de gewenschte
uitwerking niet. Zulks kan veroorzaakt worden door de droogte, welke een Oostewind
aanvoert; of door eene verandering in de lugtsgesteltenisse, ontstaande uit eene
werking in de bovenste gedeelten des dampkrings; of uit beide die oorzaaken
vereenigd.
Indien dan vogtigheid des dampkrings noodzaaklijk is, zal damp, betrokkenheid
en nevel, in eene zekere maate, gunstig weezen tot starrekundige waarneemingen.
Deeze stellingen zijn opgemaakt uit een groot getal waarneemingen, met spiegels
van beproefde deugd, in de jaaren 1779, 1780, 1781, 1782 en 1783.

Asmolan. Eene Persiaansche Vertelling.
SCHAH-NESSIR regeerde over Persie. Schiras, die prachtige stad, toenmaals het
verblijf der Koningen, was haaren luister en glorie gedeeltelijk aan hem verschuldigd.
SCHAHNESSIR bezat groote hoedanigheden, doch door groote gebreken bezoedeld;
hij was dapper, maar bij wijlen wreed en woest; hij beminde en achtte de deugd,
maar weigerde haar hulde te doen, wanneer zij in strijd was met zijne jaloersche en
onbegrensde heerschzugt. Even als alle menschen, van den aanzienlijksten tot den
geringsten zijner onderdaanen, verlangde deeze magtige Koning, gelukkig te zijn.
Met lauren bedekt, door zijne dapperheid behaald, meester van een der bloeiendste
Koninkrijken der aarde, van vleiers omringd, die hem als eenen God scheenen te
aanbidden, dronken van hunnen wierook, eigenaar van het schoonste Serail der
waereld, dagt SCHAH-NESSIR meer dan iemant anders aanspraak op geluk te hebben;
en evenwel kende hij het niet. Verveeling en tegenzin, onafscheidbaare
medgezellinnen van gekunstelde genietingen, aan welke het hart geen deel heeft,
hadden zich neergezet op zijnen troon en op zijne purperen tapijten,
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schitterende van Oostersche paerlen. Vergeefs tragtte men zijne vermaaken af te
wisselen; zij veranderden van gedaante, maar behielden voor hem immer het zelfde
gelaat; en de baatzuchtige loftuitingen zijner vleiers, de luister zijner heerlijkheid,
de liefkoozingen der schoonste vrouwen van Asie, konden hem niet verbergen dat
hij niet gelukkig was.
Die wreede zekerheid vervolgde hem onophoudelijk; zijn karakter wierdt somber
en wrevelig, en Persie zuchtte weldra onder de ijsselijkste dwingelandij. Dit schoone
land wierdt door de haatelijkste kwellingen verwoest; de geringste klagte wierdt met
den dood gestraft, en bezoldigde verspieders drongen zich in bij de huisgezinnen,
om aldaar de geheimste gedagten der harten te doorgronden. Zwijgende zuchtte
men; men schroomde zelfs te doen blijken dat men schreide. 't Was alsof
SCHAH-NESSIR tot zichzelven hadt gezegd: ‘Vermits ik ongelukkig ben, wil ik dat de
geheele waereld ongelukkig zij. 'Er zal niet gezegd worden, dat een eenige mijner
onderdaanen zich kan beroemen, eenen schat te bezitten, welken ik niet in mijne
magt heb te bekomen.’ Maar, van hoogmoed zwellende, wilde hij niet, dat zijne
slagtoffers die gedagte zouden gissen; hij zou zich geschaamd hebben, den staat
van zijn hart open te leggen, en, van zijnen rampzaligen toestand zich op zijne
onschuldige ouderdaanen wreekende, hadt hij de dwaasheid van voor den
gelukkigsten der menschen te wilien gehouden worden. Zichzelven niet kunnende
bedriegen, meende hij anderen te kunnen bedriegen. Van hier dat hij zoo veelen
ongelukkig maakte; hij strafte zelfs den schijn van geluk, en, indien men niet openlijk
durfde zuchten, moest men ook alle de beweegingen eener onschuldige vreugde
verbergen.
Een jongeling, intusschen, ASMOLAN genaamd, met alle de voordeelen der natuur
en des geluks begaafd, bezat het fraaiste huis te Schiras; hij ontving aldaar veele
vrienden, derwaarts gelokt door zijne weldaadigheid, zijne ongedwongene en edele
manieren, zijne blijmoedigheid, de goedheid van zijn hart, zijne eenpaarige
zagtaartigheid, en alle andere beminnelijke hoedanigheden. Op zekeren dag gaf
ASMOLAN een kostbaar onthaal aan zijne vrienden, en aan het einde van den maaltijd,
vervoerd door zijne natuurlijke vrolijkheid, door het vermaak van zich omringd te
zien van menschen, van welke hij dagt opregt bemind te worden, riep hij uit: ‘Ja,
mijne vrienden, ja, ik ben de gelukkigste der kinderen van ADAM!’ Dit onvoorzigtig
zeggen wordt gretig opgevangen door iemant, die in de seestzaal was geslopen.
De naam diens mans was ABDERAB, en, zints lang jaloersch op ASMOLAN's geluk, is
hij op allerlei middelen bedagt om het te verwoesten.
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's Anderendaags, in den vroegen morgenstond, wordt de goede ASMOLAN in
verzekering genomen en voor den verschrikkelijken Monarch gevoerd, die hem
zegt: ‘Jong loshoofd! gij denkt dan gelukkiger te zijn dan ik, die de gunsteling des
hemels ben, en wien de heilige Profeet met zijne gunsten overlaadt; dan ik, die het
lot van Persie in mijne hand heb, en met een woord spreekens u tot het stof en het
niet kan doen wederkeeren. Het zou aan mij staan, u van 't leeven te berooven;
doch voor deeze eerste maal wil ik wel uw bloed spaaren, en uwe misdaad aan uwe
jeugd wijten. Ik zal zien, of gij de onvoorzigtigheid zult hebben van te blijven denken,
gelukkiger te zijn dan uw meester.’
Met de grootste bedaardheid hadt ASMOLAN deeze woorden aangehoord; hij verlaat
des Konings paleis, en keert in allerijl na zijn huis terug, om zijne vrienden gerust
te stellen; doch de Koning hadt bevolen dat het zou geslegt worden; en reeds was
dit heilloos bevel gedeeltelijk volbragt.
Daarenboven waren alle de bezittingen van ASMOLAN, ten voordeele des
aanbrengers, verbeurd verklaard. Zonder eigendommen, zonder verblijfplaats, nam
hij de toevlugt tot zijne vrienden. Niet de geringste verandering bespeurde men in
zijn gelaat en karakter; zijn oog behieldt nog de zelfde helderheid en het kenmerk
der zelfde blijmoedigheid.
Acht dagen waren 'er zedert deeze geduchte omwenteling verloopen, toen de
Koning den jongen Persiaan van nieuws ontboodt, en tot hem zeide: ‘Wel nu, jong
loshoofd! snoeft gij nog op uw geluk? Zegt gij nog, dat gij gelukkiger zijt dan ik? Gij
zijt nu arm; niets in de waereld hebt gij overgehouden, niets dan berouw en
vernedering.’ - ‘O Koning! gij bedriegt u,’ antwoordt ASMOLAN met zagtmoedigheid;
‘ik was niet trotsch op mijne rijkdommen: hoe zoude ik dan door mijne armoede
vernederd worden? Gij denkt mij alles ontnomen te hebben, terwijl ik u kom bedanken
voor uwe weldaaden. Gij hebt mij leeren weeten, ô SCHAH-NESSIR! dat ik eigenaar
was van den zeldzaamsten, den dierbaarsten van alle schatten naast de deugd. Gij
hebt mij geleerd, dat ik vrienden had, van het geluk onafhankelijk, en die mij niet
zoo als dit hebben behandeld. Veel meer heb ik in hun hart wedergevonden, dan
gij mij hadt ontnomen, en, mijn geluk willende verwoesten, hebt gij het slegts
vergroot.’
Op deeze aanspraak stondt SCHAH-NESSIR besluiteloos; hij staat verbaasd over
zoo veel grootheids van ziel en belangeloosheids; zijn trots is vernederd; hij kan
niet verdraagen, een onverzaagden jongeling zijne magt en gramschap te zien
tarten; doch tevens overweldigen hem deeze zagtmoedigheid en gelatenheid. Hij
staat op het punt van toe te geeven en ASMOLAN te ontslaan; maar een trouweloos
hoveling doet zijne
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gramschap ontwaaken, doet hem in ASMOLAN eenen jongen trotsaart zien, die zich
vermeet, hem zelfs op den troon te trotseeren; hij raadt den dwingeland, tegen dien
uitzinnige te woeden, hem in de gevangenis te werpen, al ware het alleen om te
verneemen, hoe verre zijne onbeschaamdheid zich kan uitstrekken, en om dien
moed te onder te brengen, welken hij oproerigheid noemt. De Koning laat zich
overhaalen; hij schaamt zich, gewankeld te hebben, en beschouwt het gevoel, 't
welk hem heeft doen aarzelen, als eene overwinning, door ASMOLAN behaald; hij wil
hem daarvoor straffen, en beveelt, dat hij in een donker en vuil hol gevoerd worde;
hij wil aan hem alle folteringen uitputten, zijne standvastigheid afmatten, en hem
dan eindelijk doen bekennen, dat hij ongelukkig is.
Men werpt den jongen Persiaan in een verschrikkelijk hol, en geeft hem, tot
overmaate van wreedheid, tot medgezel zijns ongeluks, zijnen vijand, zijnen
verklikker, dien ABDERAB, de oorzaak van alle zijne rampen. Langen tijd was die
rampzalige 's Vorsten gunsteling geweest, en hadt nu diens ongenade zich op den
hals gehaald. Veroordeeld om zijn leeven in dit hol te slijten, deedt hij het van zijne
wanhoopige weeklagten weergalmen.
Met bedaardheid aanschouwt ASMOLAN zijne nieuwe wooning. ‘Liever,’ zegt hij,
‘wilde ik in mijn eigen huis zijn, of met mijne vrienden aanzitten; doch vermits de
hemel het zoo wil, laat ik mij naar den wil des hemels schikken. Zoude ik mijnen
toestand veranderen, door mij aan de droefheid over te geeven? Zoude MAHOMET
mij meer genegen worden, indien ik tegen de besluiten der Voorzienigheid
murmureerde?’ Thans zich tot zijnen medegevangene wendende: ‘ABDERAB,’ zegt
hij, ‘de dwingeland is niet zoo snood als men wel denkt, daar hij ons in het zelfde
hol wel heeft willen opsluiten. Het ongeluk, 't welk men deelt, is slegts een half
ongeluk; en ik zal niet ongelukkig zijn, indien ik u kan troosten.’ Op ASMOLAN's
stemme, welke hij herkent, en deeze redenen, die zoo veel goedheids ademen,
terwijl hij zoo veele bestraffingen verdient, stort ABDERAB nieuwe weeklagten uit, en,
zich voor ASMOLAN op de knieën werpende, bezweert hij hem, om hem te straffen,
eene regtvaardige wraak te koelen, en van het gewigt zijner rampen en wroegingen
hem te verlossen. ASMOLAN doet hem opstaan, en zegt tot hem: ‘Arme ABDERAB!
waarom het herdenken aan het voorleedene herroepen, om het tegenwoordige nog
smertelijker te maaken, en het toekomende te vergallen? Het voorleedene is niet
meer, en de hemel laat den mensch alleen het tegenwoordige om te genieten, en
het toekomende om te hoopen. Dit is 't, 't welk ons moet bezig houden, dewijl 't alles
is, wat ons overschiet. Wij beiden zijn
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gevangenen; onze gevangenis is niet fraai, dit erken ik; maar de verwijtingen en de
haat, verre van dezelve te verfraaien, zouden haar nog akeliger maaken. Vergeef
mij uwe smerten, zoo als ik dezelve u vergeef; ik heb 'er niets door geleeden. Laaten
wij eens zien, wat ons te doen staa, om ons lot minstmogelijk onaangenaam te
maaken.’
ABDERAB's wroegingen beletten hem te antwoorden; hij zwemt in traanen, en valt
voor ASMOLAN op de knieën, die hem doet oprijzen en lachende omhelst. Welhaast
zijn de twee gevangenen bedagt om hunne gevangenis te verzagten; zij bedenken
verscheiden middelen om den tijd te korten; doch ABDERAB stort dikmaals in eene
diepe zwaarmoedigheid. Het herdenken aan het voorleedene vervolgt hem immer,
en zijn toekomende vertoont zich aan zijne oogen zonder hoop en troost. ASMOLAN
beurt zijnen moed op, en vertoont hem, dat hetgeen hij als zijn toekomende
beschouwt, niets anders is dan een ras voorbij snellend oogenblik, 't welk zich niet
uitstrekt voorbij de grenzen des leevens; hij bewijst hem, dat 's menschen
toekomende niet op de aarde is, alwaar alle onze uitzigten bedriegelijk zijn, alwaar
de dag des voorspoeds dikmaals de avondstond voor den dag des rampspoeds is;
hij spreekt met hem over de deugd; hij leert hem dezelve kennen, en diensvolgens
beminnen. ABDERAB's ziel wordt met eene nieuwe kragt vervuld; de storm zijner
dristen bedaart, en zijn spijt verliest ongevoelig haare hevigheid. Hij kan zich niet
verbeelden, hoe hij zoo lang van deeze verhevene en vertroostende waarheden
heeft kunnen onkundig zijn, en hij offert aan den hemel alle de rampen, die hij heeft
geleeden, ter verzoeninge van zijnen voorgaanden voorspoed; zelfs is hij dankbaar
aan den dwingeland, wien hij eene andere ziel is verschuldigd, geneugten, van
welke hij zelfs geen vermoeden hadt gehad, en schatten, welke alle magten der
aarde hem niet zouden kunnen ontrooven. De dagen, welke, vóór ASMOLAN's komst
hem zoo lang, zoo verschrikkelijk vielen, vervliegen thans haastiglijk in de
aangenaame gesprekken des vertrouwens, der vriendschap, en zomtijds der
vrolijkheid.
Eene maand was zints ASMOLAN's gevangenneeminge verloopen. SCHAH-NESSIR
wil eens zien, tot hoe verre de hardnekkigheid des jongen Persiaans zich kan
uitstrekken: hij laat hem voor zich brengen in de tegenwoordigheid van het geheele
hof, als een misdaadige gebonden; thans zegt hij, met een bitzen en hoonenden
glimlach, tot hem: ‘Wel nu, ASMOLAN! zijt gij tegenwoordig gelukkig?’ - ‘O Koning!’
roept ASMOLAN ‘moet ik u dagelijks nieuwe weldaaden verschuldigd zijn? Ik had een
wreeden vijand, en ik kan hem nu onder mijne waardste vrienden rekenen. Gij hadt
mij tot medgezel des ongeluks eenen rampzalige gegeeven, die mij niet zonder
bloozen kon aanzien; hij was mis-
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daadig, en ik heb hem deugdzaam gemaakt; ik heb hem, ter schraaginge van zijn
lot, de edelste, de verhevenste hoop van den mensch ingeprent. O Koning! gij zijt
het, die mij de middelen hebt verschaft, om zoo veel goeds te doen, dat ik 'er u voor
dank betuige.’ - ‘Wel nu,’ zegt de Koning woedende, ‘dat deeze uitzinnige ter straffe
geleid worde, dat hij door beuls handen sterve, in het gezigt van al mijn volk! Wij
zullen eens zien, verachtelijk insekt! wij zullen zien, of gij mij tot op het schavot zult
braveeren en onder het zwaard des doods.’ - ‘Ik braveer u niet,’ zeide ASMOLAN, ‘ik
berust in de magt, welke de vergramde hemel u gegeeven heeft om kwaad te doen.
Ik aanbid eenen God, zelfs tot in de geessels, welke zijne gramschap den menschen
toezendt om hen te straffen. Ik braveer u niet; maar gij vraagt mij, of ik gelukkig ben,
en ik zeg u de waarheid.’
Het schavot is opgericht; al het volk van Schiras, door eene wreede
nieuwsgierigheid gelokt, schoolt rondom hetzelve zamen; ASMOLAN verschijnt in 't
midden van 's Konings lijfwagt, die, op den troon gezeten, de strafplaats overziet.
ASMOLAN behoudt zijne bedaardheid; 't is niet die gemaakte dapperheid des
hoogmoeds, welke de natuur bestrijdt in dat verschrikkelijk oogenblik, waarin de
mensch van den hoogmoed wel zeer verre moest vervreemd zijn; hij treedt voort
zonder trots, zoo wel als zonder vreeze. Eindelijk beklimt hij het schavot; de beul
ligt den arm op, en wil den flag geeven, wanneer SCHAH-NESSIR schimpende roept:
‘Wel nu, ASMOLAN! zijt gij tegenwoordig gelukkiger dan ik?’ - ‘O Koning!’ zegt ASMOLAN,
‘indien gij mij ongelukkig wilde maaken, zoudt gij alle uwe magt moeten te werk
stellen, om mij eene misdaad of eene laagheid te doen begaan. Wat heb ik gedaan,
't geen mij ongelukkig kan maaken? Gelooft gij dan dat de regtvaardigheid van God
het geluk eenes menschen in de handen eenes anderen heeft gesteld, en dat de
kalmte der deugd door de grilligheden eenes dwingelands kan gestoord worden?
Ik gaa sterven, en gij vraagt mij, of ik gelukkiger ben dan gij! O! indien gij in mijn
hart konde leezen, zoudt gij mijn geluk benijden. Den korten tijd, welken ik geleefd
heb, heb ik besteed om het goede te doen, en gij besteedt alle de oogenblikken
uwer aanweezigheid om ongelukkigen te maaken. Het oogenblik is aanstaande,
waarin ik de vergelding zal ontvangen, welke de hemel aan den regtvaardige belooft,
en de tijd is niet verre meer af, waarin gij de straffe zult ontvangen, voor de boozen
bereid. Gestadig wordt uw hart van wroegingen verscheurd, van agterdogt en verdriet
verslonden; het mijne vliegt na zijnen God, zuiver en vol hoope. Antwoord mij,
SCHAH-NESSIR! in dit staatelijk oogenblik,
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waarin de mensch niets meer heeft te hoopen van de aarde, niets meer te vreezen
van de boozen: antwoord! ik ben het, die het vraag: SCHAH-NESSIR, zijt gij gelukkiger
dan ASMOLAN?’
Op deeze woorden, op deeze onverwagte vraag, rijst de Koning op van zijnen
troon. De diepste stilte heerscht in deeze ontelbaare vergadering; al het volk, het
geheele hof is in verwagting. SCHAH-NESSIR nadert ASMOLAN, en zegt tot hem:
‘Jongeling! klim af van dit verachtelijk schavot, welk mijne blinde woede u heeft doen
beklimmen; uw moed heeft mij overwonnen, uwe deugd mij t'ondergebragt. Wees
mijn vriend, wees mijn raadsman; ik wil niet wederom van u scheiden; het geluk is
met u, bij u, in u. Thans zie ik, dat het te vinden is in de grootheid der ziele, in de
sterkte van karakter, vermogender dan alle menschelijke kragten, en die ons boven
alle lotgevallen verheft, zonder moeite en zonder krenking van de onveranderlijke
kalmte der deugd. Kom aan mijn hof; gij zult mijn Eerste Visier zijn; uwe wijsheid
zal mijn leidsman zijn; gij zult in mijne magt deelen; mogt gij mij in uw geluk doen
deelen!’
‘Ik neem den rang aan, welken gij mij aanbiedt,’ antwoordt hem ASMOLAN.
‘Misschien zal ik in den luister der grootheid niet gelukkiger zijn dan in mijn hol. Te
gader zullen wij aan het geluk van uw Volk arbeiden, en gij zult gelukkig zijn. O
Koning! het geluk is zoo gemakkelijk te vinden.’
ASMOLAN's eerste werk was, ABDERAB's gevangenis te openen, dien hij immer als
eenen vriend beschouwde, en die steeds zijne achting en vertrouwen verdiende.
Hoewel met eene groote magt bekleed, veranderde des Visiers karakter niet; hij
behieldt de zelfde blijmoedigheid, en wierdt in zijne grootheid van vrienden omringd,
die hem in zijn ongeluk niet hadden verlaaten. Ten top van aanzien en voorspoed
gestegen, wist hij gebruik te maaken van zijne magt en rijkdom. Op zeker luisterrijk
feest, waarin de wijze ASMOLAN hadt verzameld, alwat de Asiatische weelde
zeldzaams en kostbaars konde aanbieden, alwat de kunsten meest uitgelezens
bezitten, en waarin hij, terwijl zijn gelaat van vermaak en blijmoedigheid schitterde,
de hulde van alle harten ontving, nadert hem SCHAH-NESSIR, en zegt hem lachende:
‘Wel nu, ASMOLAN! zijt gij tegenwoordig gelukkig?’ - ‘Ja, Heer!’ antwoordt de Visier,
‘ja, ik ben ten naasten bij zoo gelukkig als in de gevangenis.’
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Eene bijzonderheid, betreffende den Engelschen admiraal, Lord
Rodney.
(Ontleend uit de Memoirs of RICHARD CUMBERLAND.)
Ik zat (schrijft R. CUMBERLAND) naast den Admiraal RODNEY aan tafel, wanneer hem,
voor de eerste keer, het denkbeeld scheen in te vallen, om door de iinie der vijandlijke
schepen heen te breeken. 't Viel voor ten huize van Lord GERMAIN, te Stoneland,
naa den maaltijd. Het gesprek liep over het manoeuvreeren, en de uitwerking, welke
zulks doet in het aanvallen op eene linie voetvolk. De Admiraal schikte een aantal
kersensteenen, door hem verzameld, in de gedaante van twee Vlooten, in slagorde
tegen over elkander zeilende. Dit bedrijf trok onze aandagt, die zich niet zeer
algemeen gevestigd hadt door de voorafgaande gesprekken, waarin hij verklaarde
ten oogmerk te hebben om op die wijze door 's Vijands linie heen te breeken, als
hij weder slag moest leveren; schikkende, onder dit spreeken, op tafel zijne
kersensteenen.
Ik moet bekennen, dat veelen zulks voor een vreemden inval hielden, en allen
zagen het aan als eene zeer gevaarlijke en hoogst twijfelagtige proeve: het gesprek
werd ernstiger: de zwaarigheden en tegenwerpingen, in menigte bijgebragt, maakten
geen indruk op den Admiraal. Hij voer voort, op zijne voldriftige wijze, met het
manoeuvreeren met zijne Vlooten, uit kersensteenen bestaande: door de
veronderstelde linie van 's Vijands schepen heen breekende, bragt hij ze in
verwarring, behaalde, in zijne verbeelding, de overwinning, en betuigde met de
sterkste bewoordingen, dat hij eenmaal op die wijze 's Vijands Admiraals-vlag voor
de voeten van zijne Majesteit zou nederleggen.
Dat RODNEY dit zijn plan van vegten daadlijk uitvoerde, en met eenen gelukkigen
uitslag, weet al de wereld. Mijn Vriend Sir CHARLES DOUGLAS, Capitein op 's Konings
Vloot, bekende mij openhartig, dat hij tegen het neemen der daadlijke proeve geweest
was, en, met den Admiraal spreekende, zijne tegenwerpingen hadt aangevoerd. RODNEY antwoordde daarop, ‘dat hij den raad van Sir CHARLES niet gevraagd hadt;
dat hij alleen gehoorzaamen vorderde, en geen raad behoefde.’ - DOUGLAS verhaalde
mij verder, dat, wanneer, bij den daadlijk aangevangen Zeeslag, de Admiraal dit
zijn plan wilde werkstellig maaken, zijne eigen aandagt geheel ingenomen werd
door de dappere verdeediging van de Glorieux tegen de schepen, die op dit Fransche
schip aanvielen: hij zeide te-
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gen den Admiraal: ‘Zie, Sir GEORGE, hoe de Grieken en Trojaanen om het Lichaam
van PATROCLUS vegten!’ - De Admiraal liep in groote drift op het kwartierdek heen
en weder, daar hij zag dat in één geval zijn toeleg van het doorbooren der vijandlijke
linie miste; hij voerde mij te gemoet: ‘Loop heen met uwe Grieken en Trojaanen! ik
heb op andere zaaken te denken.’ Weinige oogenblikken daarnaa brak hij met zijn
schip, op eene heldhaftige wijze, door de vijandlijke linie heenen. Naa dit bedrijf
wendde hij zich tot Sir CHARLES DOUGLAS, zeggende: ‘Nu, mijn Vriend! ben ik tot uw
dienst, om te spreeken van uwe Grieken en Trojaanen, en over de geheele Iliade
van HOMERUS, zo veel gij wilt: want door mijne welgeslaagde proeve is de Vijand in
verwarring gebragt, en de overwinning kan ons niet ontstaan.’

De zegepraal der muzijk, of anecdote raakende de opera Lucile.
Bij de eerste vertooning van de Opera Lucile, met de Muzijk van den Heere GRÉTRY,
welke voorviel op 5 Januarij 1769, zag een jongeling den Hertog VAN ORLEANS de
traanen afdroogende, onder de sedert zo bekende Quatuor: Ou peut-on etre mieux,
qu'au sein de safamille? Met vertrouwen verscheen hij 's anderendaags in 's Prinsen
tegenwoordigheid, die hem niet kende: ‘Monseigneur,’ sprak hij, voor hem op de
knieën vallende, ‘gister heb ik uwe Hoogheid onder de Quatuor van de Lueile zien
schreien. Ik ben smoorlijk verliefd op eene jonge juffer, de dochter van eenen
Edelman van uw Hof. Hij weigert, aan ons huwelijk de toestemming te geeven,
omdat ik niet zoo rijk ben als zij, en ik verzoek om uwe gunst.’ De Hertog VAN
ORLEANS beloofde, nader onderzoek te zullen doen, en het huwelijk wierdt kort
daarnaa geklonken.
In zijne Proeven over de Muzijk verhaalt de Heer GRÉTRY de volgende Anecdote,
ter gelegenheid van de zelfde Quatuor: ‘Ik bevond mij,’ schrijft hij, ‘eenige dagen
naadat de Opera Lucile was gegeeven, bij iemant, die zich tegen het huwelijk van
zijnen broeder te vergeefs verzet hadt. De jonge vrouw, zoo schoon als VENUS, legt
een bezoek af bij haar mans broeder, en wordt 'er zeer beschaafd, dat wil zeggen
koel, ontvangen. Terwijl ik intusschen bespeurde, dat de liefkoozingen der dame
invloed hadden op het hart des schoonbroeders, verzogt ik hun, het Forte Piano te
naderen. Ik zong de Quatuor met een bewogen hart, en had het geluk, naa eene
wijl gezongen te hebben, den broeder en de zuster elkander te zien in de armen
vliegen, en zagte traanen storten, - die der verzoeninge.’
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Aanmerkingen over de leerstellingen der druïden en derzelver
strekking.
(Ontleend uit Celtic Researches, by EDWARD DAVIES.)
Het staatsbestuur, de instellingen en gewoonten des Celtischen Volks werden
grootendeels door de Romeinen weinig gadegeslaagen. Deezen betoonden eene
zeer geringe maate van nieuwsgierigheid, om de geschiedenis van vreemde Volken,
die zij met kleinagting bejegenden, na te gaan, of eenigzins noemenswaardige
naspeuringen te doen op de waarde van instellingen, welker verdelging bij hun
beslooten was. In gevolge hiervan zijn de berigten, welke zij wegens de Celten
hebben nagelaaten, gering en oppervlakkig. Die kundschappen, nogthans, hoedanig
zij dan ook mogen weezen, zijn naauwkeurig opgewoogen, en Mannen van oordeel
hebben daaruit het algemeen besluit opgemaakt, ‘dat de Celten, schoon, met andere
Volken vergeleeken, een eenvoudig Volk, eenige nuttige kundigheden bezaten, die
zij met andere meer beschaafde Volken niet gemeen hadden, en een beter lot, dan
dat der vergetelnisse, verdienden.’
Herhaalde poogingen zijn 'er te werk gesteld, verstandige en kundige Mannen
hebben zich bevlijtigd, om eenige hunner vorderingen op te speuren; dan het licht,
uit Griekenland en Rome daarover opgegaan, gaf slegts een flaauw schijnzel; en
wat duisterlijk begreepen wordt, moet noodwendig verkeerd beschreeven worden.
Het gros des Celtischen Volks, niet verre boven den Slaavenstand verheeven,
paene servorum loca - was wei-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

298
nig onderweezen, en betoonde geringen trek tot die beschaaving in zeden, welke
kon strekken om hun loflijke onderscheidingen te doen wegdraagen.
Maar hunne Equites, of Edelen, worden beschreeven op eene wijze, welke hun
tot hoogagting geregtigt. In geenen deele waren zij ontbloot van verstandsbeoefening
en weetenschap. In deezen rang schijnt zich alle magt vereenigd te hebben. Want,
schoon, in eenige hunner Staaten, het Volk over de hoogste Regeeringsposten
beschikte, werd de Prins verkoozen uit de Bevoorregte Familien, door lieden van
denzelfden rang.
Tot deezen rang behoorde der Celten wijdvermaarde Orde der Druïden. Uit deezen
rang sprooten zij voort. Der Druïden leerlingen waren de Edelsten onder den Volke.
Zij werden met eene onaflaatende zorge en waakzaamheid opgevoed tot het
bekleeden der Heiligste Bedieningen. Het was de onmiddelijke, en voor in deeze
Orde treedende Mannen bestemde, werkzaamheid, op te haalen en voort te planten
de Gewoonten, de Overleveringen, de algemeene Geschiedenis des Volks, zints
den tijd der vroegste Voorvaderen - het Regt te handhaaven - op de behoorlijke
volbrenging der Wetten agt te geeven - de Deugd aan te moedigen, en de Ondeugd
te straffen - Godsdienstige en Zedelijke Voorschriften in te boezemen - de
Godsdienstplegtigheden te regelen, en de verpligtingen van den Godsdienst aan
te dringen.
Hunne bespiegelingen omvatteden de verheevene voorwerpen, die de wereld in
derzelver vroegste tijdperk bezig gehouden hadden: de natuur der Godheid - de
aart van 's Menschen Ziel - een Toekomenden Staat - den loop der Hemellichten de gesteltenis des Aardkloots en deszelfs veelvuldige voortbrengzelen. Hunne
begrippen waren groot en verheeven; hunne bespiegelingen veelbevattend, zich
uitstrekkende tot meest alle kunsten en weetenschappen, waarin de vroegste
tijdperken belang stelden. Misschien was 'er geen rang van menschen onder de
Heidenen, die de historie en de begrippen des Menschdoms, in den vroegsten staat,
eenvoudiger en volkomener bewaarde.
De Godsdienst der Aartsvaderen was, in de daad, misvormd door veelvuldige
bijgeloovigheden, onder alle Volken. Dan de Druiden hebben, ondanks hunne
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groote en veelvuldige dwaalingen, veel, zeer veel behouden van de eerste en
weezenlijkste beginzelen der Aartsvaderlijke Godsdienstleere.
Onder eene verscheidenheid van betrekkelijke naamen en characters erkenden
zij éénen GOD, den Maaker aller dingen en den Heer over alles. - Zij leeraarden het
Oppertoevoorzigt der Godlijke Voorzienigheid - de Onsterflijkheid der Ziele - de
verantwoordelijkheid der menschen ten aanziene van hunne zedelijke bedrijven en belooningen naa den dood.
Als een gevolg deezer beginzelen, namen zij de door hun voorgeschreevene
beginzels van de strengste regtvaardigheid in hunne beslissingen en handelingen
met de menschen in agt. - De schets, welke van hun door de oudste Schrijvers
wordt opgehangen, heeft eene zeer kennelijke gelijkvormigheid met die van andere
heilige Ordes in verstverloopene eeuwen en bij oude Volken.
Dr. BORLASE toont aan, der Druiden algemeene en naauwe overeenkomst met
de Magi in Persie. Alles stemt zeer juist zamen: naauwlijks verschillen zij van hun
in naam: want PLINIUS noemt de Druïden de Magi der Gaulen en Britten. - De zeer
bekwaame Schrijver van de Indian Antiquities merkt, met zeer diepe en gezonde
geleerdheid, dezelfde naauwe verwantschap op tusschen de Druïden en de
Brachmannen van Indie. Men kan dit uitstrekken tot de Chaldeen, de Priesterschap
van Thracie, en tot verscheide andere.
Naardemaal deeze overeenkomst in charactertrekken te regt al te volkomen en
te algemeen gekeurd is, om opgelost te worden door het stellen eener toevallige
overeenkomst, hebben veele Geleerden zich bevlijtigd om op te delven, door welke
middelen de Instellingen, de Begrippen en Gewoonten der Ooster Wereld in het
Westen van Europa zijn overgebragt.
Maar zou men niet mogen vraagen, of de bijzonderste omstandigheden van
gelijkvormigheid, in deezer voege tusschen het Oosten en Westen waargenomen,
niet slaan op het algemeen character van de Aartsvaderlijke Eeuwe en eerste
Menschen, voor de versprelding der gezinnen? Indien ja, waarom zullen wij dan,
hetgeen algemeen is, uit bijzonderheden afleiden? De wijd afstaande takken van
eenen zich ver uitspreidenden eik hebben, niettegenstaande de onderscheidene
gedaanten, welke zij aanneemen, door aan verschillende winden bloot-
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gesteld te zijn, steeds eene onderlinge gelijkheid, in maakzel, in blad en vrugt, welke
zij niet van elkander, maar van den moeder-eikel, ontleenen.
Vinden wij niet dit oorspronglijk character zo diep den Celten ingedrukt, zo
algemeen in het land hunner wooninge, en in een zo vroeg tijdperk, dat het
onmogelijk is, zulks toe te schrijven aan den indruk van doortrekkende reizigers, of
de met der woon vestiging van eenige weinige vreemdelingen, die voordeel zogten
te bejaagen, en dus wantrouwen moesten verwekken? Dewijl alle volken uit éénen
oorsprong afstammen, in eene eeuwe, waarin de gewoonten der gezelligheid zich
ontwikkelden, is het dan niet redelijk, te besluiten, dat eenige algemeene gebruiken
en begrippen des menschlijken Geslachts zich landeigen maakten, door eerste
Gezinnen, die zich in het Westlijk Vasteland nederzetteden?
De drie groote oogmerken der Barden waren: de zeden en gebruiken te hervormen;
den Vrede te verzekeren; alles, wat goed en groot was, te prijzen en aan te
moedigen.
Het Druidismus mag, derhalven, in den oorspronglijken en zuiveren staat,
aangemerkt worden als een gebouw, op den grondslag van den Aartsvaderlijken
Godsdienst gevestigd, met oogmerk om de noodzaaklijkheid, van tot de wapenen
de toevlugt te neemen, te voorkomen, in de verschillen tusschen onafhanglijke
Staaten, en om de buitenspoorigheden te beteugelen van bijzondere Persoonen,
zonder het behulp van strafdreigende instellingen.
Het Druïdismus beheerschte de menschen, door op hun hart te werken en hunne
verbeelding gaande te maaken, - door Wetten voor te schrijven, die haare heiliging
ontvingen van het algemeen heerschend denkbeeld - en door de daarin geloovenden
te leeren, dat zij, in eenen toekomenden staat, het loon hunner bedrijven op deeze
wereld zouden ontvangen; een begrip, 't welk kragtdaadig kon dienen om hun gedrag
in dit leeven te regelen.
Een stelzel, zodanig ingerigt, hadt misschien den hoogsten trap van deszelfs
invloed beklommen in een zeer vroeg tijdperk, en onder de onvermengde bewooners.
Het kon alleen met kragt werken onder een Volk, voor 't welk die begrippen berekend
waren, en
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die de staavingen daarvan in diepe eerbiedenis hielden. - Wanneer Vreemdelingen,
die weinig agts sloegen op het heilig Wetboek der Druïden, zich onder hun
vermengden, werden de wapenen ter zelfsverdeediginge aangegord; en, in gevolge
daarvan, nam het zuiver Druidismus allengskens af. Het bijblijvend beginzel, om
Vrede te behouden, moest nu en dan wijken. Men stelde verscheide bijzonderheden
vast, om te verklaaren, in welke gevallen het geoorlofd en wettig zou weezen, het
oorlogszwaard ter scheede uit te trekken, welke de ingestelde proeven doen
voorkomen als een noodzaaklijk, maar onaangenaam betoon van pligt, tegen de
onwettig handelenden en roovenden.
De Druïden konden, ten allen tijde, den Vrede verzekeren, onder hunne leer- en
afhangelingen, door de roede der Uitbanning, hun allerkragtigst werktuig van
veroordeeling, op te heffen: de ongelukkige, op welken dezelve nederkwam, werd
niet alleen bedreigd met de zwaarste straffen in eenen toekomenden staat, maar
hij werd intusschen ook beroofd van allen gezelligen troost en vergenoegen.
Maar, in de oogen van Vreemdelingen, die op hunne eigen kragt vertrouwden,
werd dit wapentuig beroofd van al het verschriklijke, en derzelver komst opende
eene vrije wijkplaats aan de onrustigen onder de Celten. - Ten tijde diens invals
konden de Druïden niets anders doen, dan terugge treeden, aan de Krijgshoofden
en het Volk de verdeediging overlaaten. Hunne invloed en magt, als Druïden, en
de zuiverheid hunner beginzelen, moet, overzulks, lang vóór den tijd van CAESAR
in verval geraakt weezen.

Berigt, aangaande de genezing eener zakwaterzucht, door opium
en kwikzilver. Door G.W. Becker, Med. Doctor te Leipzig.
Een Man van middelbare jaren, uit den Burgerstand, wierd, gedurende ettelijke
jaren, in het voorjaar, aangetast door rheumatieke pijnen. In 1801 was die aanval
geweldiger dan gewoonlijk, zoodat ik zeer veel moei-
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te had, om de overgeblevene stijfheid, in de oxelen en in den rug, door middel van
Spiritus Mindereri met Aconit-extract, te helpen. Ondertusschen deed 'er zich eerlang
een grooter meester in de konst op, die beloofde, den Lijder van zijne, zoo dikwijls
hervattende kwaal, te verlossen, hetgeen volbragt zou worden door middel eener
verbinding van Zwavelbloemen met Spiesglas, onder het uitwendig gebruik eener
Spaanschevliegzalf.
De gemelde Zieke had, in zijn aard, dit bijzondere, dat hij de werking der
Spaansche Vliegen op geenerlei wijze kon verdragen, dewijl dezelve hem steeds,
zoo geene pijnlijke Pisopstopping, ten minste eene aanmerkelijke vermindering dier
ontlasting, bezorgden, Sedert vier jaren, dat ik dien Lijder had behandeld, was het
mij onmogelijk geweest, van dat middel zulk een gebruik te maken, als ik anders
wel zou gewenscht hebben. Daar de Zieke niet wist, wat hem wierd voorgeschreven,
en den nieuwen Geneesheer deze omstandigheid onbekend was, had deze
Geneeswijze zeer onaangename gevolgen. Want, nadat men gedurende acht dagen
met deze smering had aangehouden, begon het ligchaam, met onverdragelijke
pijnen in de beide zijden, op te zwellen, hetgeen, daar de Geneesheer de reden
daarvan niet vermoedde, onder het aanhoudend gebruik dier middelen van dag tot
dag verergerde, tot dat ik, die intusschen van eene reize te rug was gekeerd,
wederom bij den Lijder wierd geroepen.
Ik vond denzelven in een akeligen toestand, met een zoodanig opgezetten buik,
dat hij naauwelijks meer adem kon halen; doch begreep teffens, dat het hier aanwezig
onheil alleenlijk uit de werking der, hier te onpas gebruikte, Spaansche Vliegen
ontstond. Ik liet hierom het ligchaam met Althaeazalf, waaronder veel Campher en
Kwik gemengd was, smeren, vooral in den omtrek der Nieren; terwijl ik inwendig
Amandelmelk, met Campher, liet gebruiken, en eene dunne Amandelmelk tot een
dagelijkschen drank liet drinken. Met vierëntwintig uren waren de pijnen merkelijk
verminderd, en de pis, die zeer veel in hoeveelheid was verminderd geweest, vloeide
thans weder af in een behoorlijken overvloed. Met dat alles bleef 'er eene zeer
aanmerkelijke opzwelling over, die alle teekenen gaf van eene Zakwaterzucht, en
mogelijk haren oorsprong uit een der Nieren had, doch ook welligt van elders, zonder
dat men
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zulks, van wegen de aanmerkelijke opzetting, met zekerheid kon bepalen.
Tot wegneming, of ten minste tot verzachting, van den steeds nog onaangenamen
en pijnlijken toestand des Lijders, sloeg ik het aftappen van het water voor, doch
kon zulks van hem niet verkrijgen. 'Er bleef dus thans niets over, dan te beproeven,
of men, door de werkzaamheid van het lymphatisch gestel te vermeerderen, de
opslorping der uitgestorte waterige stoffe zou kunnen bewerken. Dan daar de Patient
steeds pijnlijk en daardoor slapeloos bleef, begreep ik, dat men insgelijks op die
omstandigheid letten moest, en ten dien einde slaapverwekkende middelen met
slijmoplossende moest vereenigen; ten welken einde ik het volgende voorschreef:
℞. Mercur. dulc. dr. β.
Opii puri gr. X.
Pulv. Rhei dr. j.
Extr. Quass. dr. iij.
M.F. Pil. n. Nonaginta.
S. Driemaal 's daags drie in te nemen.
Met het eerste doosje dezer Pillen bespeurde men reeds eene aanmerkelijke
vermindering der pijnen, zonder dat men eenige geneigdheid tot kwijling ontdekte,
tot voorkoming van welke ik het gebruik van de tweede portie der Pillen, gedurende
vier dagen, uitstelde; terwijl ik het ligchaam dagelijks twee malen liet berooken, en
zacht met flenel wrijven. Het tweede doosje Pillen deed, met deze nevenswerkende
middelen verbonden, de gunstigste uitwerking, dewijl het gezwel aanmerkelijk afnam,
en de smerten allengskens verdwenen. Daarna wierd het gebruik der Pillen,
gedurende vier weken, uitgesteld; terwijl, desniettegenstaande, het gezwel aanhield
te verminderen. Vervolgens wierd nog een doosje Pillen, hoewel in eene verminderde
hoeveelheid, genomen, met die uitwerking, dat de Lijder eerlang van zijne kwaal
genezen wierd; niettegenstaande de opzetting, met eene zoo hevige pijn gepaard,
eenig gewigtig plaatselijk gebrek scheen aan te duiden. Verbeterde huisselijke
omstandigheden stelden hem verder in staat om meer dan voorheen zijn gemak te
nemen, waardoor zijn toestand zoodanig verbeterd wierd, dat hij maar enkel
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een ligt pijnlijk gevoel in de kniën, of lendenen, ondervond, in plaats van dien
jaarlijkschen sterken aanval, die hem eindelijk, door eene verkeerde Geneeswijze,
bijna om het leven zou hebben gebragt.

Waarneemingen wegens zommige verschijnzelen, ten opzigte van
de vlugt en het gezigt der vogelen.
(Volgens den Heer LACEPEDE.)
De wonderbaare gemaklijkheid, waarmede de Vogels zich in de lugt verheffen, en
de verbaazende uitgestrektheid van derzelver vlugt, hebben vaak den Wijsgeer
verbaasd, de aandagt des Natuuronderzoekers bezig gehouden, en de verbeelding
der menschen in 't algemeen gestreeld. - De ontleed-, de werktuig- en gezigtkunde
hebben ontdekt het bijzonder maakzel, 't welk aan het Vogelengeslacht eene zo
snelle beweeging en zulk een doordringend gezigt geeft: dan, tot nog toe, is de
weezenlijke uitgestrektheid deezer twee verschijnzelen niet volkomen en juist bekend.
De oorzaaken heeft men beweezen; doch de belangrijke uitkomsten met geene
genoegzaame naauwkeurigheid berekend.
Dat wij tragten onder één oogpunt te brengen verscheide daadzaaken, die van
elkander afhangen, onderling elkander ophelderen, en ons mogelijk zullen brengen
tot eene juiste waardeering van deeze twee zo treffende en opmerkenswaardige
eigenschappen. Laaten wij tot de bijzondere onderwerpen onzer naspeuringe neemen
dien Vogel bij uitsteekenheid, den gezagvoerder in het lugtgewest, den
onverschrokken reiziger, wiens voortgang niet afgebroken wordt door uitgestrektheid
van ruimte, door koude, door winden, of door donder, - den Arend. Laaten wij eenen
anderen Vogel ons voorstellen, zo ruim en rijk door de Natuur begunstigd, wel min
gewapend dan de Arend, doch niet min vlug, geschikt om zo wel op de oppervlakte
des waters te zwemmen, als om boven de wolken zich te verheffen, en die zijne
verblijfplaats gevestigd heeft boven de zeeën tusschen de keerkringen, met zijnen
mededinger het gebied der lugt
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deelt, en onbepaald heerscht in den evennagts-oceaan, - den Fregat-vogel.
Beide deeze Vogels, de Arend en de Fregat-vogel, bezitten zeer uitgebreide
vleugelen, sterke spieren, ligtheid van lichaam, en eene inwendige warmte, welke
hun in staat stelt om de koude in de hoogere gewesten des dampkrings te verduuren.
De hoogte van hunne vlugt is, zints lang, bekend; maar wij zijn nog niet begunstigd
met eene naauwkeurige berekening van den afstand. Ik zal thans tragten, eenige
waarneemingen, des betreffende, mede te deelen.
Een voorwerp verdwijnt, bij helder daglicht, niet uit het oog eens waarneemers,
voor dat het van hem verwijderd is op eenen afstand, gelijk aan drieduizend en vijf
honderd maalen van deszelfs grootste middellijn. Reizigers, die de bergen en rotzen
(de doorgaande verblijfplaatzen van den Arend en den Fregat-vogel) bezogten,
hebben dikwijls gezien, dat deeze Vogels zich zo hoog in de lugt verhieven, dat ze
voor hun oog geheel onzigtbaar wierden. De Arend en de Fregat-vogel hadden,
derhalven, reeds eenen afstand doorgevloogen, gelijk aan drieduizend en vijfhonderd
maalen hunne grootste afmeetingen; en daar groote Arenden en de grootste
Fregat-vogels ten minsten twee toises, of vier metres, haalen, wanneer hunne wieken
zijn uitgebreid, mogen wij veronderstellen, dat zij niet ophouden zigtbaar te weezen
in de lugt, tot dat zij eene hoogte van zevenduizend toises, of veertienduizend
metres, boven het waterpas der zee besteegen hebben. Het is, derhalven, op eene
schaal van veertienduizend metres, dat wij moeten tragten te plaatzen de
onderscheidene hoogten, tot welken de verschillende soorten van Vogelen kunnen
opstijgen; en het geheel beloop dier schaale moet de maatstaf weezen van de
hoogte, tot welke wij de vlugt der Vogelen, in 't algemeen, brengen. Naardemaal wij
nogthans mogen gelooven, dat de waarneemingen, gemaakt op het uit het oog
verdwijnen der Arenden en Fregat-vogelen in den dampkring, gedaan zijn, wanneer
zij in hunne vlugt diagonalen beschreeven hadden, afwijkende van de toppuntlijn,
zullen wij slegts een weinig meer stellen dan de helft van de uitgestrektheid, daaraan
toegeschreeven. Dat wij, overzulks, niet meer dan achtduizend metres, of vierduizend
toises, op de groote schaal stel-
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len, bestemd om de kragt van opvlieging der Vogelen af te meeten.
Arenden en Fregat-vogelen heeft men gezien, dat, met groote snelheid, zich
boven deeze schaal verheffen, welker afmeetingen eigenaartig in ons de sterkste
bewondering verwekken; doch dat wij ons niet te vrede houden met onbepaalde
overdenkingen, maar liever tragten eenige naauwkeurige en bepaalde gronden vast
te stellen, op welke wij mogen bouwen. - Men heeft waargenomen, dat, wanneer
een Vogel zich bijkans loodregt opheft, dezelve, in eenen gegeeven tijd, slegts, ten
meesten genomen, de helft van de ruimte doorvliegt, welke hij zou doorgevloogen
hebben, ware de vlugt horizontaal geweest, en hadde dezelve dus alleen een veel
minder wederstand van zijne zwaarte moeten overwinnen. Aan den anderen kant
heb ik waargenomen, dat groote Vogels, in eene horizontaale rigting, eene ruimte
van vijf-en-twintig toises, of vijftig metres, in ééne seconde doorvliegen. Hieruit volgt,
dat de Arend en de Fregat-vogel zich tot het hoogste punt van de schaal van
achtduizend metres in zes minuten of daaromtrent kunnen opheffen. Wanneer zij
van die hoogte, als een pijl, nederschieten op eene prooi, die zij begeeren magtig
te worden, vallen zij op hun slagtoffer met eene nog verbaazender snelheid neder.
In de daad men mag zeggen, als wij die Vogels uit de hoogte zien nederschieten
om hunnen honger te verzadigen, dat zij zich overgeeven aan hunne eigene zwaarte,
en op de oppervlakte des lands of des waters nederkomen met de toeneemende
snelheid van zwaare lichaamen. Men heeft zelfs beweerd, dat zij, in stede van die
snelheid te verminderen door hunne poogingen, dezelve vermeerderen, door den
wederstand der lugt tegen te gaan door het slaan met hunne vleugels. Maar hoe
kan men zodanig eene werking beweeren? Wij weeten, dat een zwaar lichaam in
veertig seconden van eene hoogte van achtduizend metres nederkomt. Indien wij
derhalven eene gelijkmaatige snelheid veronderstellen in het nederdaalen van den
Arend en den Fregat-vogel, in stede van eene toeneemende snelheid, zouden die
Vogels eene ruimte van tweehonderd metres, of eenhonderd toises, in ééne seconde
doorstreeven. Maar kunnen wij ons verbeelden, dat zij de uitwerkzels eener zo
snelle
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beweeging zouden kunnen wederstaan, als wij ons herinneren, dat de snelste
Jagthond geen dertig metres in eene seconde aflegt; dat een Lugtstroom, die veertig
metres in het gemelde tijdsbestek doorloopt, zeer geweldig is; en dat het Geluid
dikwijls, in dit zelfde tijdsverloop, enkel den afstand van driehonderd en vijftig metres
bereikt? Het is, daarenboven, zeer bezwaarlijk, met naauwkeurigheid de weezenlijke
snelheid te bepaalen van een' Vogel, die op deeze wijze de hooge lugtgewesten
verlaat. Dit onderwerp is nog met geene genoegzaame opmerking naagegaan, en
mijne daaromtrent gedaane poogingen reiken niet verre genoeg, om dit stuk met
eenige maate van juistheid te bepaalen.
Doch, naardemaal, in die zo opmerkenswaardige nederdaaling, de Arend en de
Fregat-vogel den wederstand, welken de lugt biedt, grootlijks vermeerderen, door
het sterk uitspreiden hunner vleugelen, en zich, als 't ware, met eene parachute
dekken, en dat zij daarenboven zich in hunne poogingen tegen de zwaarte bedienen
van de schuinte hunner vlugt of de helling van het vlak des atmospheers, waarop
zij zich schijnen te verlaaten, moeten wij, mijns bedunkens, dier Vogelen snelheid
in het nederdaalen alleen aanmerken als het dubbele van derzelver horizontaale
snelheid, en, bij gevolge, als het viervoudige van derzelver snelheid bij het opwaards
vliegen. In de nederdaaling gaan zij, derhalven, door eenhonderd metres, of vijftig
toises, in ééne seconde; en de Natuurkundige mag met den Dichter vrij zeggen,
dat, wanneer deeze verwonderenswaardige Vogels op hunne prooi nederschietende
aanvallen, hunne snelheid gelijk is aan een hevigen wind.
De kennis van de hoogte, welke besteegen wordt door den Arend en den
Fregat-vogel, kan ons nieuwe en bepaalde kundigheden schenken. Van het hoogste
punt der schaale van achtduizend metres ontdekt de Fregatvogel dikwijls op de
oppervlakte des waters een visch, wiens grootte, ten hoogsten genomen, naauwlijks
een vierde van een metre bedraagt. Hij ziet den visch zo duidelijk, dat hij van de
hoogte, waarop hij zich bevindt en in de lugt zweeft, zijn val bestuurt met eene
juistheid, welke hem in staat stelt om op 't oogenblik de prooi te treffen, op te pikken
en in de lugt mede te voeren. - Het is, derhalven, openbaar, dat de voorwerpen niet
uit het gezigt diens Vogels verdwijnen,
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vóór zij op eenen afstand zijn van meer dan dertig tweeduizend maalen derzelver
diameter. En daar de Mensch, gelijk wij reeds hebben aangemerkt, de voorwerpen
alleen kan ontdekken, die hem genoegzaam nabij zijn, zo dat derzelver diameter
gelijk moet weezen aan het drieduizend vijfhonderdste gedeelte van derzelver
afstand, is het openbaar, dat het gezigt diens Vogels ten minsten negenmaalen
scherper is dan dat van een Mensch.
De overweeging hiervan kan ons dienen tot opheldering van veele verschijnzelen
in de Natuurlijke Historie, en den Wijsgeer te stade komen in zijne navorschingen.
Een voorwerp van tien metres groot, een boom, bij voorbeeld, is voor eenen Arend
op eenen afstand van drieduizend metres zigtbaar. En, daar het gemaklijk valt te
bewijzen, dat, wanneer deeze Vogel zweeft in het gedeelte des dampkrings, 't welk
de grenspaal zijner vlugt uitmaakt, de ronde aardkloots oppervlakte, welke de
spheersche figuur onzer Planeet hem niet uit het gezigt doet gaan, en welks
middelpunt hij in 't oog houdt, geen kleinder straal heeft dan driemaal honderdduizend
metres, moet hij niet alleen de bergen, maar ook de bosschen en rivieren
onderscheiden, welke begreepen zijn in den verbaazenden omtrek des cirkels,
boven welken hij zweeft, en aan welken wij, ondanks de verbaasdheid, waarmede
zulks ons moet vervullen, een ommekreits moeten toekennen van achttienhonderd
duizend metres, of negenhonderd duizend toises.
Welk een voortreffelijk schouwtooneel zou dus eene groote vlakte niet
openschuiven voor den Mensch, ware hij bedeeld met het scherp doordringend oog
eens Arends, kon hij zich op dezelfde wijze in de hooge lugtgewesten verheffen!
Zou niet dit grootsch tooneel zeer verre in uitgebreidheid en verscheidenheid
overtreffen het gezigt, 't welk de verbeelding met geestvervoering omhelst, 't welk
zo verrukkende genietingen verschaft en zulke verhevene gedagten ingeboezemd
heeft aan de zodanigen, die het waagden in de zwakke boot eens lugtbols op te
stijgen, de hoogte der Andes of den top van de Etna beklommen, en den Monarch
van het gevederd geslacht volgden op een verren afstand van de uiterste grenzen
van diens lugtgebied? Zij zien de glinsterende straalen der Zonne, bij het aanbreeken
des dageraads, verlichtende, van den verren gezigteinder, de zeeën, de stranden,
het vasteland en de eilanden!
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Vervuld met dit denkbeeld, valt het niet bezwaarlijk te begrijpen, hoe Trekvogels,
die bij hunne hooge vlugt in de lugt zulke veranderingen van lugtsgesteldheid
ondervinden, als de onderscheide jaarsaisoenen aankundigen, door behulp van
hun gezigt, negen maalen scherper dan dat van een Mensch, in staat zijn, om, gelijk
BUFFON heeft opgemerkt, den kortsten en veiligsten weg te kiezen na de lugtstreeken,
die hun een veilig verblijf aanbieden. Vogels, die het scherpst gezigt bezitten, en
teffens het sterkst vermogen om te vliegen, zijn hiertoe best geschikt. Door de
aanmerkingen, reeds van ons gemaakt, toe te passen, zullen wij ontwaaren, dat 'er
slegts twee uuren noodig zijn voor Vogels, door de natuur ten deezen opzigte best
toegerust, om van het middelpunt der groote uitgeltrektheid, welke hun gezigt omvat,
tot den buitensten omtrek te komen. - Indien wij, aan den anderen kant, eene menigte
van daadzaaken opzamelen, welke bekragtigd worden door het getuigenis der
kundigste Reizigeren, en ons herinneren, dat zij Vogels, ontbloot van het vermogen
om te zwemmen, in het woeden der geweldigste stormen, aangetroffen hebben, op
eenen afstand van meer dan vierhonderd mijlen van eenig land; moeten wij ons
verzekerd houden, als wij de daadzaaken, reeds bijgebragt, daarmede vergelijken,
dat Arenden en Fregat-vogels ten minsten twaalf uuren kunnen vliegen, zonder zich
genoodzaakt te vinden om op aarde een plek te vinden, ten einde daar rust van
langer of korter duur te neemen.
Wij vinden ons nu in staat om een der gewigtigste vraagstukken te beantwoorden,
wegens het groot verschijnzel, de Verhuizing der Trekvogelen, die met de jaargetijden
hunne verblijfplaats veranderen, van de poolen na de linie, en van de linie na de
poolen vliegen. Wij mogen vrij zeggen, dat de Arend of de Fregat-vogel niet meer
dan zes-en-twintig uuren noodig hebben, alleen afgebroken door twee rustneemingen
van langer of korter duur, om zich van de grenzen des Poolcirkels, waar de vorst
te midden van het ijs ten throon zit, van de dikke duisternis en doodelijke kwijning,
over te brengen na de gelukkige verblijfplaatzen, waar de zagte en koesterende
invloed van de nabij zijnde keerkringen alles met de bekoorlijkheden eens eeuwigen
zomers opsiert. - Een Arend of Fregat-vogel zou, om langs de evennagtslijn de
wereld rond te vliegen en het
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zonnepad in zeker voege te volgen, tot de reis rondsom den aardbol niet meer dan
tweehonderd en twintig uuren noodig hebben, en op dien langen tocht niet meer
dan zeventien maalen behoeven te rusten.
Wanneer de Mensch het oog vest op deeze buitengemeene hoedanigheden, het
Vogelengeslacht geschonken, en hem geweigerd, behoort hij niet te vergeeten de
verhevene eigenschappen, door de Natuur hem zo mild geschonken. Door den
Mensch de Rede te verleenen, heeft zij alles onder zijne magt gesteld. Dat
scheppend vermogen heeft een ligten damp in een weltoegerusten toestel besloten,
en daardoor den Mensch boven de wolken verheven. Het heeft meer gedaan, zand gesmolten, glas in eene groote verscheidenheid van gedaanten gegoten,
waardoor hij de lichtstraalen kan breeken en buigen naar welgevallen: door dit
behulp dringt het menschlijk oog door op de verbaazendste afstanden; hij beschrijft,
vergelijkt en onderscheidt millioenen van werelden in het onmeetelijk wijd uitgestrekt
Heelal.
Dat de Mensch, overzulks, nimmer nalaate zijn verstandig vermogen aan te
kweeken, hem van den Hemel geschonken! Het is door zijne ziel vatbaarder te
maaken door veelvuldige overpeinzing, door zijne gevoelens te verleevendigen, en
vrugtbaar te maaken door aanhoudende oefening, door de begochelingen des
vooroordeels te verbannen, de verleidingen der dwaaling te ontwijken, het schijnbeeld
van ijdele eer te schuwen, en door te erkennen, dat 'er geen vermogen is, dan van
't verstand ontleend en uit kennis voortgesproten, en geen geluk, dan 't geen uit
deugd gebooren wordt, - dat hij een duurzaam gedenkteken kan oprigten voor de
beschermengelen van deugd, - weetenschap en vernuft.
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Berigt wegens de overgroote nuttigheid der, zoo genaamde,
Life-Boat, of reddingboot, ten dienste van schipbreukelingen.
(Medegedeeld door den Heer A.A. TITSINGH, Equipagiemeester bij de Oostindische
Compagnie te Amsterdam.)
Van den Heer A.A. TITSINGH onlangs ontvangen hebbende den volgenden Brief, en
sedert van zijn Ed. de toestemming hebbende bekomen, om denzelven in ons
Mengelwerk in te lasschen, spoeden wij ons, om zoo wel aan die vriendelijke
bewilliging, als aan den wensch van ons hart te voldoen; en om tevens van de
daarbij gevoegde Stukken zodanig een gebruik te maaken, als, onzes oordeels, ter
bereikinge van 's Mans loflijke en menschlievende bedoelingen voegzaamst zal
kunnen medewerken. Zie hier den brief.
‘Aan de Heeren Schrijvers van de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MIJN HEEREN!

Uit UEds. geacht Maandwerk aanleiding gekregen hebbende en overtuigd geworden
zijnde van de groote nuttigheid der Reddingbooten voor Schipbreukelingen, door
Mr. HENRY GREATHEAD, te South-Shields in Schotland, geïnventeerd, ben ik onledig
geweest om een Model van dezelve te bekomen, ten einde dat soort van Booten
tot redding van Schipbreukelingen op onze kusten, onder toeverzigt van het
Gouvernement, mede in gebruik zouden kunnen worden gebragt.
Een Model bij mij ontvangen zijnde, heb ik, met concurrentie van zijne Excell.,
den verdienstelijken Admiraal VAN KINSBERGEN, dien ik de eer heb onder mijne
vrienden te mogen hoogachten, daarvan aan zijne Excell. den Minister der Marine
kennis gegeven, die, na mij het Model te hebben doen afvragen, in de maand Sept.
van het afgelopene jaar order heeft gegeven, om, volgens meergemeld Mo-
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del, een Boot op 's Lands Scheepstimmerwerf alhier te maken; zoo dat ik niet twijfele,
indien zonder eenige afwijking of verandering worde volbragt, dezelve weldra, ten
nutte en hulp van Schipbreukelingen op onze kust dienstbaar, zal gereed zijn.
Door vrienden in staat gesteld zijnde, nevensgaande Stukken, betreffende dit
gemelde soort van Booten, UEds. aan te bieden, laat ik aan UEds. goedvinden over,
dezelve, of eenige, in UEd. Maandwerk al of niet te plaatsen; alleenlijk in deze
trachtende dienstig aan mijn evenmensch, inzonderheid de zoo nuttige Zeelieden,
te zijn, voor welke klasse mij steeds eene bijzondere achting bijblijft, hebbende,
door Gods goedheid, sedert omtrent zestig jaren, zoo ter zee bij de Admiraliteit, als
in een post bij de O.I. Comp. in deze Stad, onafgebroken met en voor hun werkzaam
geweest.
Met achting hebbe de eer, enz.
(Was get.)
A.A. TITSINGH.’

Amsterdam
den 17 April 1807.
't Is in gevolge der vrijheid, ons in deezen Brief vergund, dat wij thans, uit de
medegedeelde uitvoerige Stukken, zodanige gedeelten gaan overneemen, welke
de nuttigheid der Reddingboot ten onwederspreekbaarste aantoonen, en tevens bij
allen den wensch moeten doen ontstaan, dat des Heeren TITSINGH's weldaadig
oogmerk bereikt worde, door de invoering en het gebruikmaaken van deeze uitvinding
ook in ons Vaderland, op welks stranden menig Schipbreukeling, bij gebrek aan de
noodige hulpe, vroeg en laat zijnen dood vondt.
Zonder ons in te laaten tot eene beschrijving van het Vaartuig zelf, die ook
inderdaad niets tot ons oogmerk doet, en zonder eene afbeelding eenigzins
onverstaanbaar moet blijven, willen wij, egter, vooraf het volgende aanmerken. De
Reddingboot is een open vaartuig, aan beide einden van de zelfde gedaante. De
lengte is dertig, de wijdte tien voeten. Tien roeiers stuwen het vaartuig voort, en een
man, aan ieder der stevens
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staande, bestuurt den gang. Eene menigte kurk, zoo van buiten als binnen in de
Boot, doet dezelve zeer hoog op het water drijven, en belet het zinken, ondanks de
menigte van overgenomen water; terwijl, door de eenigzins zwaare kiel, het
middelpunt van zwaarte zeer laag gebragt zijnde, het omslaan zoo goed als
onmogelijk is. - De Uitvinder was HENRY GREATHEAD, van South-Shields, eene
Zeehaven in Schotland, die vervolgens het genoegen hadt, om nu van andere blijken
van erkentenisse niet te gewaagen, door een Menschlievend Genootschap, naadat
het, in herhaalde proeven, van de bruikbaarheid en nuttigheid van 's Mans uitvindinge
was overtuigd geworden, met een geschenk van honderd Guinies begiftigd te
worden; de Maatschappij ter Aanmoediging van Kunsten en Weetenschappen
schonk, behalven eene gouden Medailje, vijftig Guinies; terwijl vervolgens het
Parlement insgelijks niet in gebreke bleef, om, door eene aanzienlijke gift, den
Uitvinder deszelfs genoegen te doen blijken. Sedert is de Reddingboot in verscheiden
Zeehavens, niet alleen van Groot-Britannie, maar ook elders, als in Spanje, de
Oostzee, enz. ingevoerd, blijkens een Getuigschrift, 't welk wij vervolgens zullen
mededeelen.
Thans gaan wij, uit eene menigte voorbeelden van door de Reddingboot
behoudene Schipbreukelingen, voetstoots, eenigen mededeelen.
Het eerste voorbeeld is begrepen in eenen Brief aan den Uitvinder Mr. GREATHEAD,
gedagteekend Scarborough, 17 Nov. 1801, van den volgenden inhoud. De
Reddingboot van Scarborough, zonder de geringste verandering vervaardigd naar
het Model, op mijn verzoek door u herwaarts gezonden, heeft onze vuurigste
verwagting overtroffen; en ik bezit thans proefondervindelijke overtuiging van
derzelver groote nuttigheid in gevalle van schipbreuk, en van haare volkomene
veiligheid in de onstuimigste zee. Plaatzelijke vooroordeelen zullen immer stand
grijpen tegen nieuwe uitvindingen, op hoe voortreffelijke gronden zij ook mogen
rusten; en hier ter plaatze verklaarden zich zommigen tegen de bruikbaarheid der
Reddingboot, tot dat 'er onlangs een geval gebeurde, 't welk alle schaduw van
tegenwerpinge, ook bij de meest vooringenomenen, deedt verdwijnen.
Op Maandag 2 November 1801 ontstondt 'er een vervaarlijke storm, en mij heugt
niet, ooit hooger zee ge-
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zien te hebben. Het Schip Aurora, van Newcastle, de haven naderende, wierdt om
de Zuid tegen het strand gedreven, en terwijl het in het dringendste gevaar zich
bevondt, wierdt de Reddingboot straks ter hulpe gezonden.
De plaats, alwaar het schip lag, was aan alle de kragt der zee blootgesteld; en
het was omringd van gebrokene golven, die met een schroomlijk geweld over het
dek rolden. In zulk een gevaarlijken toestand stak de Boot in zee, en roeide door
de zeebranding, rijzende tot op het bovenste der golven, zonder eenig water over
te neemen, dan alleen door de overstuiving. Zich naar den lijkant van het vaartuig
begeevende, liep de manschap eenig gevaar door de Groote Raa, die na beneden
was gevallen, en met groote kragt tegen de Boot stiet. Dit noodzaakte hen, na de
andere zijde van het schip zich te begeeven. Straks namen ze vier man van het
volk over; doch daar het schip bijkans onder water lag, hieldt men voor een oogenblik
af, wanneer zij, drie jongens (de overigen van het scheepsvolk) aan de touwen
ziende hangen, straks terugkeerden, en ook deezen in de Boot hebbende genomen,
allen behouden aan land bragten. Eene Commissie, benoemd om aangaande de nuttigheid der Reddingboot
onderzoek te doen, won, onder meer andere, de volgende getuigenissen in. Kapitein
WILLIAM CARTER berigtte, dat hij op 28 November 1797, voerende het Schip de
Snelheid, van negen-en-vijftig ton, voor anker liggende bij Tynemouth, het Schip de
Planter door zwaare windvlaagen tegen het strand wierdt gedreven, omtrent honderd
roeden van de Snelheid; dat de Reddingboot nu verscheen, en vijstien man van de
Planter overnam, terwijl kort daarop het schip verbrijzelde: zoodat, zonder deeze
toegebragte hulp, alle de gemelde persoonen zouden hebben moeten omkomen.
Dat nog eenige andere schepen in den zelfden toestand zich bevindende, de
Reddingboot, naa het volk van de Planter te hebben aan land gebragt, van nieuws
in zee stak, en voor en naa ook dat van de overige schepen redde.
RICHARD WILSON, Eigenaar van Schepen, te Scarborough, verklaarde aan de
Commissie: dat hij in November des jaars 1797 gelegenheid hadt gehad, de
nuttigheid der Reddingboot waar te neemen, wanneer een klein scheepje, op de
Ree ten anker komende, in eene
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zeer zwaare windvlaag zijne meeste zeilen verloor; dat de zee zeer hol stondt, en
de lootzen en visschers van die plaats het onveilig oordeelden, met hunne eigen
schuiten in zee te steeken, alhoewel het vaartuig noodzein deedt; dat de
Reddingboot, hierop te water zijnde gebragt, een touw aan het vaartuig bezorgde,
door middel waarvan het in de haven wierdt getrokken; waardoor schip en volk
behouden wierden.
Eene andere verklaaring luidde aldus. SAMUEL PLUMB, bij de zee opgebragt, en
die een reeks van jaaren als kapitein hadt gevaaren, verklaarde, dat hij in de
Reddingboot zich na een vaartuig hadt begeeven, 't welk op de kust, kort bij den
mond van de Tyne, was gestrand. Toen zij de eerste maal bij het wrak kwamen,
brak het touw, 't welk hun was toegesmeeten; waarnaa de Boot om de Noord wierdt
gedreven, door de kragt des winds en den sterken stroom. Gelukkiger slaagde eene
tweede pooging, als wordende door dezelve de manschap behouden aan het strand
gebragt. Het verslag, welk Mr. HENRY GREATHEAD, de Uitvinder van de Reddingboot, deedt,
liep aldus. Gevraagd zijnde, wat hem tot zulk eene uitvinding aanleiding hadt
gegeeven, gaf hij tot antwoord, dat het vergaan van verscheiden schepen, onder
het oog van honderden aanschouwers, terwijl niemant zich in zee durfde waagen,
de Scheepsreeders en inwooners van South-Shields op den inval hadt gebragt,
eene premie uit te schrijven voor den uitvinder van eene Boot, inzonderheid bestemd
om Schipbreukelingen te redden. Nog een reeks van voorbeelden van geredde Schipbreukelingen, door middel
van de Reddingboot, zouden wij uit de medegedeelde papieren kunnen overneemen
en onzen Leezeren mededeelen. Doch de bovenstaande zullen genoeg zijn, om de
nuttigheid der uitvindinge te doen blijken, en tevens den reeds boven verklaarden
wensch te doen ontstaan, dat, het zij van hooger hand, 't zij, even als in Engeland,
door de bewerking van vermogende en menschlievende ingezetenen, ter dier
daadelijke invoeringe kragtdaadige middelen beraamd en in 't werk worden gesteld.
Ten blijke, egter, dat ook buiten Groot-Britannie de Reddingboot, zoo als wij boven
meldden, niet slegts bekend is, maar ook eene heilzaame werking doet, zullen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

316
wij hier plaatzen het volgende Certificaat, door een geloofwaardig man aan den
Heere TITSINGH medegedeeld, en door zijn Ed. ons ter hand gesteld.
‘Deeze dient ter verklaaringe en verzekeringe, dat W. BOWES in de maand October
1806 zich te Riga bevondt, te gelijk met een schip van Londen, de Pomona genaamd,
Kapitein NICKLESON, 't welk schipbreuk hebbende geleeden, wierdt al het volk door
de Reddingboot behouden. Van nog negen andere schepen, tegen het strand
gedreven, bevonden drie zich in den gevaarlijksten toestand, en zoude al het volk
hebben moeten vergaan, ware het niet door de hulp der bovengemelde Boot gered
geworden.
(get.)
W. BOWES, Kapitein.’

Verhaal van een vreesselijken hongersnood, door de Engelschen
in Bengalen verwekt.
(Medegedeeld door den Heer J. HAAFNER.)
‘In het Mengelwerk onzer Letteroefeningen voor 1801. No. XV. plaatsten wij, van
dezelfde hand, eene regt dichterlijke Beschrijving van den Regen-Mousson, en van
eene Droogte of Dor Jaar, op de Kusten van Malabaar en Coromandel. Aldaar werd
tevens beloofd eene Beschrijving van een vreesselijken Hongersnood in Bengalen;
doch deze is, door een zamenloop van omstandigheden, achtergebleven. Thans
stelde ons de Heer HAAFNER in de gelegenheid om dier belofte gestand te doen. De
met Goud bekroonde Beantwoording der door TEYLER's Godgeleerd Genootschap
(*)
uitgeschrevene Prijsvrage over de Zendelingschap gaf hem aanleiding om dezelve
daar in te vlechten. Intusschen, om opgemelde reden, en van wege het krachtige
in de Beschrijving ook van deze ontzettende, ja schier voorbeeldelooze Gebeur-

(*)

Zie het Verslag van dit Stuk, in ons vorig Nummer.
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tenis, vertrouwen wij, onzen Lezeren met derzelver hoofdzakelijke mededeeling te
zullen verpligten.’
ô Driemaal ongelukkige bewoners van het rijke en vruchtbare Bengalen! - Zal ik
verhalen, hoe de Blanken, die u beheerschten, met u handelden, toen over uwe
hoofden een toegeschroeid uitspansel gloeide, en de jaarlijksche Regen, tot uwe
uiterste ontsteltenis, achterbleef; waardoor de vreesselijke Hongersnood onder u
woedde, en u bij duizenden in het stof nederstrekte? - Zal ik verhalen, hoe deze
ijsselijke ramp werd veroorzaakt, - hoe het kwam, dat een Land, van de Natuur zoo
rijkelijk met hare uitgelezenste zegeningen bedeeld, - hoe een Volk, dat van alle
oorden zijne drijvende kielen met granen bezwangerd konde doen terugkeeren, en
zich, in spijt van den weigerenden Mousson, voor het dringende gebrek bevrijden,
dit vreesselijk onheil konde overkomen? - Zal ik de Monsters ontdekken, die den
pijnlijksten der dooden aan millioenen menschen gaven; zoodat het gansche
uitgestrekte gewest met hunne lijken was bedekt, en hunne ontzielde en uitgeteerde
ligchamen den breeden Ganges vulden, zoodat de afvlietende stroom ze met moeite
na zee kruide, en de hoog rollende vloed ze als vleeschbergen half vergaan terug
bragt en aan de slijmige oevers smeet? - Ja, ik zal van u spreken, Europische
Dwingelanden, die uwen ijzeren schepter aan Azia's vruchtbare oevers zwaait! Ik
zal uwe terug gelegde misdaden uit de vergetelheid rukken - uwe oude
ongeregtigheden, die gij staag met nieuwe bedekt, zullen weder het daglicht zien de wereld zal ze nog eens weten, en op de schuldige hoofden zal ik nieuwe
vervloekingen laden!
Sedert het jaar 1757 waren 'er eene groote menigte Engelschen, na een kort verblijf
in Bengalen, met onnoemelijke schatten van daar weder in hun land terug gekomen;
schatten, allen door moord, roof en plundering op de ongelukkige Hindous verkregen,
of op de aller-
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onmenschelijkste wijze hun afgedwongen . In één woord, het (vóór hunne komst
of heerschappij) rijke Bengalen, was uitgeput: zij hadden alles weggesleept en in
hun roofnest gebragt, en de talrijke en welvarende Inwoners van dat bloeijende
Koningrijk waren, voor het grootste gedeelte, tot de uiterste armoede en ellende
gebragt, waarin zij tot heden toe nog zijn.
'Er bleef weinig of niets meer overig voor nieuwe aankomelingen uit Engeland,
die, even als de vorigen, door leden van het Parlement of Directeuren der Compagnie
derwaarts waren gezonden, om zich zoo spoedig mogelijk te verrijken; hunne
voorgangers hadden weinig of niets overgelaten. 'Er was dus geen ander middel,
wilde men aan de verwachting zijner vrienden in Europa en aan zijne eigene voldoen,
dan den koophandel van het gansche Land alleen aan zich te trekken, en op de
voornaamste noodwendigheden des levens eene ondragelijke en ongehoorde
belasting te leggen; dit wierd ook ten uitvoer gebragt, en eensklaps zagen de
Inwoners van Bengalen zich als vreemdelingen in hun eigen Land.
Dit stelsel van koophandel vereenigde de Dienaren der Compagnie en derzelver
onderhoorigen, die overal verspreid waren, tot één genootschap van
zaamgezworenen tegen de Inwoners van Bengalen, hatelijk, bloeddorstig en vast
verbonden genootschap. Hunne Agenten voor den binnenlandschen handel begaven
zich op hunne verschillende posten. Zij waren kooplieden, soldaten, plunderaars,
al na dat het in hunne kraam diende, ma-

(*)

De knevelarijen van deze onverlaten wierden doorgezet met zulk een wreed geweld, bijzonder
tegen de armen, dat men ouders gevonden heeft, die genoodzaakt wierden, hunne kinderen
te verkoopen, om het gevorderde geld op te brengen. Om de Compagnie van kleederen te
voorzien, waren de gestrenge en drukkende maatregelen van dien aard, dat, op sommige
plaatsen, de twijnders van ruwe zijde hunne duimen afhakten, om buiten staat te zijn tot
werken; terwijl elders de wevers, door de Agenten van de Compagnie, openbaar door de
geheele stad gegeeseld en op de honendste en wreedaardigste wijze beroofd wierden van
het geen hun het dierbaarste is, hunne Caste, alleen omdat zij, op de Bazar of openbare
markt, eene kleinigheid van de door hun zelven gewerkte stoffen hadden durven verkoopen.
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kende zich onverhoeds meester van de onmisbaarste voortbrengselen van den
lande of handen arbeid.
Deeze stoute en afschuwelijke monopolie gaf hun oogenblikkelijk de volste magt
over de inboorlingen des lands, die 'er niets tegen doen konden, noch toevlugt
nemen tot eenige Regtbank, aangezien dezelfde menschen, die het ontwerp
gesmeed hadden en die het uitvoerden, de Souvereinen van den lande waren.
Elk die nu zijne Producten of zijnen arbeid wilde verkoopen, of die van andere
landen weder inkoopen, moest bij de Dienaars der Compagnie of hunne Agenten
te markt komen; elk die eten wilde, moest de rijst en het zout uit hunne handen
ontvangen, dat is te zeggen, deze zoo onontbeerlijke artikelen zoodanig bezwaard
(*)
van hun of hunne Agenten opkoopen, dat, hetgeen te voren één Ropij kostte, men
nu met vier moest betalen; zoo dat de arme menschen, die deze vierdubbelde kosten
niet bestrijden konden, het rijst eten, hun gewone maaltijd, moesten opgeven, en
zich van niets dan wortelen en kruiden generen. Doch dit waren nog niet alle hunne
plagen.
Zoo groot is in deze streken de vruchtbaarheid van den grond, en de zachtheid
der luchtstreke, dat men in ieder jaar geregeld tweemalen oogst hebbe. De kleine
inzameling van mindere soorten van graan heeft plaats in April, en de groote, die
alleen in rijst bestaat, in October. Dit verschil in de voortbrengselen is zijnen
oorsprong verschuldigd aan den regentijd, die gemeenlijk in Augustus begint, en
drie maanden achter één duurt.
Onmisbare voorteekens hadden een schralen oogst voorspeld, en 'er was alle
reden om te duchten, dat de periodique regens, die dit land jaarlijks bevochtigen,
ditmaal zouden wegblijven, en 'er dus natuurlijk eene droogte of onvruchtbaarheid,
en bijgevolg eene duurte, zoude ontstaan; welke tegenspoed, indien dezelve den
Inwoneren van Bengalen onder hunne vorige Heidensche of Mahomedaansche
Regering overkwam, geene, of bijna onmerkbare, gevolgen had, en ook ditmaal
niet zoude gehad hebben; maar hunne Christen-gebieders wisten 'er zich beter van
te bevoordeelen. Eene

(*)

Omtrent ƒ 1-6-:
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schoonere gelegenheid, om zich eensklaps te verrijken, mogt hun niet ligt weder
voorkomen, en zij vormden het helsch ontwerp om eenen Hongersnood over het
gansche land te brengen.
Om hierin naar wensch te slagen, en zich de algemeene ramp ten nutte te maken,
kochten zij terstond alle granen op, die door het gansche land te vinden waren, of
wisten die door list of geweld, of op eenige andere wijze, zich toe te eigenen.
Verscheidene aanzienlijke personen en grooten, onder de Hindous en
Mahomedanen, hun vervloekt voornemen, om eenen hongersnood over het land
te brengen, bemerkende, weigerden niet alleen hardnekkiglijk hunne granen aan
hun te verkoopen, maar kochten zelfs, onder de hand, al wat 'er nog te vinden was
op, om de Engelschen tegen te kunnen werken, hun moorddadig voornemen te
verijdelen, en aan de arme Inwoners de levensmiddelen voor eenen dragelijken
prijs weder uit te deelen.
Dit was dezen tirannen eene spaak in het wiel gestoken; de hongersnood zoude
niet volkomen zijn geweest, indien de pakhuizen, of gollaks, (die de granen van
deze menschlievende Hindous en Mamomedanen in zich besloten) in wezen waren
gebleven. Een gedeelte van den verwacht wordende buit ging hun ontsnappen. Zij
zouden alle de vruchten van hun ontwerp niet plukken, die zij 'er zich van hadden
beloofd. Hier moest een spoedig middel beraamd worden. En wat was gemakkelijker?
Men liet op éénen nacht alle de Rijst-Magazijnen door omgekochte schelmen in
brand steken: dit geschiedde tot twee malen toe op verschillende plaatsen.
Nu waren 'er in gansch Bengalen geene granen dan bij de Engelschen te krijgen;
die nu geld had, kon bij hen te regt komen, mits hij daarvoor een onmatig hoogen
prijs betaalde; en de ongelukkigen, wier middelen dit niet toelieten, moesten sterven.
Een vreesselijk gebrek deed zich nu alom gevoelen, dat welhaast in den
allerverschrikkelijksten hongersnood overging, daar ooit de Geschiedenis van
gewaagde. Indedaad, dezelve is eene Epoque in de Jaarboeken van Bengalen, die
tot aan het einde der eeuwen zal betoogen, hoe noodlottig de geest eens
Staatkundigen Koophandels kan worden, en die tot een duurzaam gedenkteeken
zal strekken van de buitensporigheid, waarmede de schraapzucht al, wat
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heilig en onschendbaar onder het menschdom gehouden wordt, met voeten trapt.
Bij duizenden vloeiden de ongelukkigen van alle kanten naar Calcutta, welke Stad
de Engelschen tot de stapelplaats van hunnen afgrijsselijken handel gemaakt
(*)
hadden , en waar zij hunne slagtoffers met een barbaarsch ongeduld afwachteden,
die 'er zich ook met allen mogelijken spoed, welken hunne zwakheid toeliet, henen
begaven, om deze bewerkers van al hun leed om bijstand en medelijden te smeeken.
IJdele hoop! dwaas vertrouwen! Zal ook de Tijger aangedaan zijn over zijne prooi?
Zal hij ook, zich ontfermende, het arme dier verschoonen, dat onder zijne klaauwen
ligt te beven?
Helaas! het rampzalige Volk vond de markten ledig en verlaten. Bij helsche
woekeraars, in eene vervloekte verbindtenis met het onwaardige Gouvernement,
waren alleen levensmiddelen niet dan tot bijna onbetaalbare prijzen te bekomen;
zoo dat de arme Hindous somtijds alles, wat zij in de wereld bezaten, moesten
(†)
geven, om maar voor eene enkele keer den woedenden honger te stillen .
De ellende vermeerderde van dag tot dag; men zag welhaast eene ontallijke
menigte dezer ongelukkigen, met diep ingezonkene oogen en opgekrompene lippen,
met den buik bijkans aan de ruggraat gehecht, en het vel alleen over de beenderen
hangende, met wilde vertwijfeling in het aangezigt, of in diepe neerslagtigheid door
de straten dwalen; anderen, telkens omver vallende, sleepten zich aan de voeten
der voorbijgaande blanken, en smeekten erbarmelijk om een weinig voedsel, terwijl
de tranen over de magere kaken biggelden, of, te zwak om zich van de aarde op
te heffen, wezen zij hun, met wanho-

(*)

(†)

De voordeelen, op dezen hatelijken en afgrijsselijken handel loopende, waren zoo ontzettende,
dat zeker man, die zich toen aan het Hof van den Nabab ophield, en welke, tot dien tijd toe,
geen stuiver bezat, kort na den hongersnood, veertien millioenen tournois, gelijk men zegt,
naar Europa overmaakte.
De Nabab, verscheidene Omrahs van zijn Hof, zoo wel als eenige rijke familien van
Morshadabad, legden, bij deze gelegenheid, de edelste en lofwaardigste milddadigheid aan
den dag, door den behoeftigen zonder geld rijst uit te deelen, tot dat hunne pakhuizen ledig
waren.
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pige gebaarden, eenen ouden vader, onder het verscheurend lijden van den
razenden honger, eene stervende vrouw, of onnoozele kinderen tot de beentjes
uitgeteerd, nog zuigende aan de verschroeide borsten der doode moeder!
Lijken en stervenden bedekten het gansche land, verstopten de wegen, en
vervulden de straten van Calcutta; men wist op het laatst niet, waar men 'er mede
heen zoude. De Ganges, die groote en breede rivier, kon de dooden niet meer
verzwelgen, en wierp die telkens bij groote hoopen aan hare modderige oevers
terug; men vreesde voor besmettelijke ziekten, die zich reeds begonnen te
openbaren, en men wierd te rade, om een gedeelte der doodgehongerden in diepe
kuilen te werpen, die men ten dien einde groef.
De plegtigheden, bij de Hindous in gebruik, wanneer zij hunne dooden verbranden,
hadden reeds lang opgehouden; sedert een geruimen tijd hoorde men niet meer
(*)
(†)
de Dool en de uitgerekte treurtoonen der Taré ; geen Brahmin verrigtte meer den
(‡)
(§)
(**)
Joog , of den verzachtenden Darpeen , en op den Smeshaan zag men niet meer
den vlammenden houtstapel; de hooge stam was toen nutteloos, en de edele Caste
wierd niet meer geacht. - Vroeg - eer een nieuwe dag van jammer dit afgrijsselijk
tooneel verlichtte - als nog de zuchten der stervenden en lijdenden in stille
duisternisse, dompig vermengd om hoog rijzende, duidelijk wierden gehoord, gleden
karren, door buffels langzaam voortgetrokken, door de straten der stad; verachtelijke
(††)
Vettians volgden stilzwijgend, en vergaderden de dooden van dien nacht,
beroofden hen eerst van het geringe deksel, en slingerden hen dan, met nog menige
zieltogenden, in de

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)

Dool, kleine Trommel.
Taré, Bazuin.
Joog, Godsdienstige plegtigheid.
Darpeen, eene offerande voor de zielen der overledenen.
De plaats, waar men de lijken verbrandt.
Vettian, of Doodgraver; hij behoort tot de allerlaagste Caste.
NB. De Dool en Taré zijn Muzijk-instrumenten, die bij het verbranden der lijken gebruikt
worden; de eerste is eene kleine trommel, die met de bloote vingers geslagen wordt; de
andere is eene soort van lange trompet of bazuin, 5 a 6 ellen lang, waarop de toonen slepend
en treurig uitgehaald worden.
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holle kar, die met de ijsselijke vracht, tot boven den rand gevuld, op de knarsende
wielen al botsende voortrolde. - Niet ver buiten de stad kwamen zij bijeen, en in
eene lange rij trokken zij achter elkanderen voort naar eene afgelegene en eenzame
plaats, waar diepe en breede kuilen gegraven waren; - in der zelver wijden boezem
(*)
stortten zij de verschrikkelijke lading, die kletsende op elkanderen neder tuimelde .
Daar lag, (afschuwelijke vermenging!) naakt dooreen geslingerd, de grijze vader
met de teedere maagd, de bejaarde moeder met den volwassenen jongeling; daar
bedekte, (ô gruwel!) de vuile Pariah het ligchaam van den hooggeächten Bramin,
(†)
(‡)
(§)
en tusschen den wijzen Pondiet en boetdoenden Jogie lag de verachte Tchandal ;
- hoog vulden zij het gapende graf, dat met een weinig zand bedekt wierd; met
hunne uitgeteerde leden verzadigden zich de wilde dieren; over de uitgekrabde
lijken verhieven de jakhalzen hun gehuil in de akelige nachten.
Gelukkig achteden zich die genen onder de Hindous, die in tijds eene zoodanige
voor hun afschuwelijke verontreiniging konden ontvlieden of vermijden; die, eer de
sidderende knieën hun begaven, eer zij door zwakheid nederzegen, den oever van
den Ganges konden bereiken, zich aan zijne boorden nederleggen, en 'er een zaliger
(**)
en beter dood afwachten .
Het was aan dezen beroemden stroom, dat afgrijzen en vernieling als het ware
hunnen zetel hadden gevestigd; men zag in denzelven de lijken der
doodgehongerden bij duizenden, met de eb en vloed, op en neder drijven, en langs
deszelfs boorden kabbelen, en eene ontallijke menigte, aan welken de verrotting
alle hare

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

Bij dergelijke opstapeling van lijken was ik zelf tegenwoordig, ten tijde van den hongersnood
te Madras in 1782.
Pondiet, een Geleerde.
Monnik.
Schoenmaker; behoorende onder de verachtelijkste Caste.
De Hindous gelooven, dat zulk een, die zijn laatsten adem in den Ganges uitblaast, van vele
in zijn leven gepleegde zonden vergiffenis zal verkrijgen. Ten dien einde zijn 'er langs die
rivier hutten opgerigt, waar men de stervenden henen brengt, om hen, op het oogenblik dar
zij van de wereld willen scheiden, zoo lang in het water te kunnen houden, tot gij den geest
hebben gegeven.
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walgelijke trappen vertoonde, die, op het drooge gespoeld, met slijk omgeven, de
oevers bedekten.
Verslindende dieren, gelijk wolven, jakhalzen, ja zelfs tijgers, die, door de prooi
(*)
gelokt, de uitgestrekte Sonderbons verlieten, kwamen met geheele benden naar
dit treurtooneel; men zag een onnoemelijk aantal gieren en andere roofvogels, met
een verdoovend gekrijsch, wild door elkanderen, van lijk tot lijk vliegen, en dezelve
verscheuren, ja zelfs onbevreesd de stervende ellendelingen aanvallen, die, om de
ontreiniging, gelijk ik gezegd heb, te vermijden, langs de oevers in het slijk gekromd
(†)
lagen, waar zij met verlangen de aankomst der Baar te gemoet zagen.
Dus woedde de vreesselijke hongersnood in het vruchtbare Bengalen; dus wierden
meer dan drie millioenen menschen van den aardbodem verdelgd, door deze Britsche
Monsters, welker landgenooten nog, tot op den huidigen dag, de Inwoners van dit
zelfde Bengalen (aan welken deze vreesselijke moord wierd gepleegd) door de
uitgezochtste onderdrukkingen en afpersingen benaauwen, en, door duizend
verfoeijelijke middelen, zich van derzelver eigendommen en vermogen meester
maken, om het in hun vaderland in pracht en weelde te kunnen verteren!
Niemand geloove, dat het Engelsche Ministerie en de Directeuren hunner
Compagnie onkundig zijn van alle wreedheden, die hunne Dienaren ginds tegen
de ongelukkige Inboorlingen uitoefenen, of dat zij deze onregtvaardigheden, zoo zij
wilden, niet zouden kunnen beletten: zulks ware eene ligte zaak; doch neen! zij

(*)
(†)

Sonderbons, eene groote wildernis, aldus genaamd, vol van verscheurend gedierte, niet ver
van Calcutta haar begin nemende.
De vloed komt in de rivier de Ganges, op eenmaal, als een waterberg weder terug; men noemt
dit de Baar of Bore; meer dan een mijl verre kan men die reeds hooren aankomen; alle
vaartuigen, die aan den oever liggen, vlugten alsdan in tijds naar het midden der riviere, waar
deze Baar het zwakste is, doch alles, wat zich op de oevers bevindt, zelfs 8 of 10 schreden
opwaarts, neemt zij in haren snellen loop mede. Met spring of volle maan is dit op het ergste.
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hebben mede hun deel aan den buit, en dit is de oorzaak, dat, in spijt van al het
groot geschreeuw, dat zij, voor het oog van de wereld, tegen hunne opperste
Dienaren in Indiën maken, dezen echter onbevreesd in hunne rooverijen en
onderdrukkingen voortgaan, als wel wetende, dat men hen in ernst niet zou durven
(*)
aantasten, zonder zichzelven bloot te stellen .
Hebben wij 'er geen voorbeeld van aan den befaamden HASTINGS? Zijne misdaden
alleen, bij elkanderen gebragt, zouden een gansch boekdeel vullen: zij zijn van
zoodanigen aard, dat het verhaal derzelve, door Mr. BURKE in het Parlementshuis
openlijk gedaan, verscheidene menschen van schrik in flaauwte heeft doen vallen.
En echter, in spijt van dit alles, in spijt van den grooten en belagchelijken toestel,
dien men tot zijn regtsgeding gemaakt had, om het gemeen te misleiden, in spijt
van het onnoemelijk getal onloochenbare getuigen en bewijzen van zijne euveldaden,
die FOX, BURKE en andere brave mannen bijbragten, is hij niet alleen vrijgesproken,
maar nog bovendien tot Pair van het Rijk verheven. ô Schande!
Ik vrees maar al te zeer de teêrgevoelige harten mijner geachte Lezers door het
verhaal van alle die wreedheden vermoeid te hebben: het mijne zelfs weigert om
langer daar bij te blijven stil staan. Toorn en verontwaardiging vervullen mijne ziel;
ik gevoel dat ik in staat zoude zijn, de wraak der Negers van St. Domingo aan de
Europeanen, zoo niet te billijken, ten minste te verschoonen. En, uit
menschlievendheid, zoude ik zelf een Barbaar kunnen worden!

(*)

Alle maatregelen, door de Regering van Engeland bij gelegenheid van dezen ontzettenden
gruwel genomen, bestonden in eene Ordonnantie tot het besnoeijen van eenige Pensioenen;
besnoeijing, echter, die nog door het gebrek noodzakelijk gemaakt werd.
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Aanmerkingen, wegens een middel, in het voormaalig Maçonnais
in gebruik, ter voorkominge van hagel, en om onweders te
verdrijven. Door den Heer Leschevin, Hoofd-kommissaris van de
Buspoeder- en Salpeterfabriek te Dyon.
Vijf-en-twintig jaaren is het geleeden, sints het denkbeeld van de nadeelen,
veroorzaakt door onweders, met hagel verzeld, eenige lieden van kunde en vrienden
van het menschdom op den inval bragt, om op middelen bedagt te zijn, bekwaam
ter voorkominge van die vernielende ramp. De Heer GUENAUT DE MONTBEILLARD,
BUFFON's vermaarde helper, door de waarneeming, dat de hagel alleen ontstaat naa
hevige dondervlaagen, op de onderstelling gebragt zijnde, dat de bliksem tot deszelfs
wording veel bijdraagt, deedt, in den jaare 1776, den voorslag tot het oprigten van
een groot getal Geleiders, die, de Elektrieke stoffe tot zich trekkende, de uitbarsting
des bliksems zouden voorkomen, en diensvolgens het ontstaan van den hagel.
Zijne Memorie, in den vorm eenes briefs aan den Heere GUYTON DE MORVEAU, wierdt
geleezen in de Akademie van Dyon, en ingelascht in het een-en-twintigste Deel van
het Journal de Physique. Ter schraaginge van zijn gevoelen over de oorzaaken des
hagels, beroept zich de Heer DE MONTBEILLARD op de waarneemingen der
doorluchtigste natuurkundigen, en stelt natuur- en huishoudkundige middelen ter
voorkominge voor.
Deeze omstandigheid bewoog den Heer GUYTON DE MORVEAU, die nooit eene
gelegenheid om nuttig te zijn verzuimde, om het gevoelen wegens het ontstaan dier
verhevelinge te onderzoeken. Hij ondersteunde de menschlievende oogmerken
zijner landgenooten, door het ontvouwen van die Theorie, in eene schoone Memorie,
uitgegeeven in het Journal de Physique voor Januarij 1777, onder den titel van Brief
van den Heere DE MORVEAU aan den Heere DE MONTBEILLARD, over den invloed der
Elektricke vloeistoffe op het ontstaan des hagels.
De Heer BUISSART, lid der Akademie van Arras, die van het Werk des Heeren DE
MONTBEILLARD in 't geheel geene kennis droeg, las, eenige jaaren daarnaa, aan de
Societeit eene Memorie voor, over de onderscheidene voordeelen, welke van eene
groote menigte Elektrieke Geleiders zouden kunnen ontleend worden. Men vindt
(*)
die Memorie in het een-en-twintigste Deel diens zelfden Journaals .

(*)

Een plan, ter verbeteringe en regelinge der Anomalien des dampkrings in 't algemeen,
voornaamelijk gegrond op het gebruik der Elektrieke Kunstgeleiders, wierdt reeds in 1793 te
Leicester aangekondigd, in welk veele persoonen, in onderscheiden oorden van Engeland,
door den bliksem gedood wierden. In SKINNER's Werk over Pera ontmoet men eene menigte
vraagen en antwoorden, uit aanmerking van het zelfde beginzel voortvloeiende, en ten bewijze
dienende, dat de Andes en andere hooge bergen in alle landen natuurlijk het zelfde uitwerkzel
hebben, 't geen door middel van hooge afleiders kunstmaatig zou kunnen voortgebragt worden.
De gevoelens over dit onderwerp, in Engeland voorgesteld, staan gewisselijk in geen verband
met de Fransche berigten, en hebben hunnen grond in eene beschouwing a priori, raakende
de eigenschappen en werking van de kragt, Elektriek genaamd, gepaard met achtgeeving
op de meteorologische verschijnzels, die de nabuurschap van hooge bergen kenmerken.
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Hoewel deeze onderscheidene opstellen de aandagt van het openbaar bestuur en
van vermogende landbezitters zich hadden doen bepaalen bij een onderwerp van
zoo veel aangelegenheids, en sedert het eerste waereldkundig worden der
denkbeelden des Heeren GUENAUT DE MONTBEILLARD, GUYTON DE MORVEAU en
BUISSART, tallooze rampen, door den hagel in verscheiden oorden van Frankrijk
veroorzaakt, de groote nuttigheid betoogd hadden van de voorgeslagene
maatregelen, of van andere, die gebleeken waren meer kragtdaadig te zijn, of ligter
te kunnen volvoerd worden, was het, egter, niet bekend, dat meer dan één
landbezitter pooging deedt, om eenig middel, ter afwendinge van deezen geessel,
in praktijd te brengen.
In eene belangrijke Memorie, omtrent het midden van het jaar 1803, bij de
Akademie van Dyon ingeleverd, door den Heer DENIZE, lid der Societeit, te Maçon
opgerigt, behelzende een onderzoek omtrent de middelen ter verdrijvinge van
onweders en voorkominge van den hagel, ontmoet men eene keurige aanwijzing
van eene gewoonte, sints veele jaaren in onderscheidene distrikten in gebruik - het
losbranden van schietgeweer, bij het naderen van onweders, om het ontstaan van
hagel te voorkomen. Deeze aanwijzing niet verzeld gaande van eenige opgave
aangaande de wijze van doen, zelfs niet van den naam der distrikten, alwaar dezelve
in gebruik was, en de volvoering der middelen, door den Heer DENIZE voorgeslagen,
naar het oordeel der Akademie, met veele zwaarigheden gepaard gaande, was het
gevolg, dat deeze Memorie, in welke alle de verschijnzels, op het onderwerp slaande,
met veel duidelijkheids voorgedraagen, en volgens de beginzels der gezonde
Wijsbegeerte worden verklaard, niet zoo veel opmerkinge trok, als zij scheen te
verdienen.
Bij toeval vernam ik kort daarnaa, dat de handelwijze, door den Heer DENIZE
bedoeld, in de meeste Gemeenten van het voormaalig Maçonnais in gebruik is, en
dat een gedeelte van het Buskruid, welk ik na dat gedeelte van het Departement
Saone

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

328
en Loire zend, ter verdrijvinge van onweders en voorkominge van den hagel wordt
gebruikt. Mijn verlangen, om aangaande zulk eene belangrijke daadzaak zekerheid
te bekomen, bewoog mij, mij te bedienen van mijne betrekking tot dat Departement,
om gebijzonderde narigten in te winnen, raakende de wijze van doen, en derzelver
gelijksoortigheid met de beginzelen, in de Memorie van den Heere DENIZE
nedergesteld; en de gevolgen, door dien Schrijver daaruit afgeleid, wekten mijn
verlangen om zijne Memorie andermaal te leezen, en de onderscheidene middelen
te toetzen, door dien Schrijver, om het kwaad in zijnen oorsprong te beteugelen,
voorgeslagen.
Ik zal hier een geval verhaalen, 't welk mij overtuigd heeft van den invloed van
sterk en herhaald schieten op dikke wolken. In eigen persoon had ik gelegenheid
om deeze waarneeming te doen te Grenoble, alwaar eene Artillerieschool is opgerigt.
De lucht was zuiver en helder, toen, 's morgens ten negen uure, talrijke wolken
zich verspreidden over de gansche vlakte, in welke Grenoble ligt, en de omringende
bergen bedekten. Naauwelijks waren de Artillerie-oefeningen begonnen, tusschen
negen en tien uure, of de wolken verwijderden zich boven de Polygon, en maakten
plaats voor het helderste azuurgewelf; geene betrokkenheid van lucht bespeurde
men aldaar, voordat de wapenhandel een einde hadt genomen.
Het besluit der Memorie is, dat het eenig behoedmiddel tegen den hagel, door
de natuurkundigen tot nog toe aangeweezen, was, het oprigten van menigvuldige
Elektrieke Afleiders.
Voordat hij overgaat tot eene opgave van de nieuwe hulpmiddelen, welke hij aan
het oordeel van deskundigen onderwerpt, vindt de Heer DENIZE geraaden, het
resultaat zijner eigen waarneemingen omtrent het ontstaan des hagels voor te
draagen. De opgave daarvan zal hier niet onvoegzaam zijn.
De beginzels, op welke de Schrijver zijn gevoelen bouwt, kunnen aldus worden
voorgedraagen.
De grondstoffen, welke de bestaandeelen van onweders uitmaaken, zijn
dampkringslucht, water, elektriciteit en warmtestoffe.
Water, door warmtestoffe uitgezet, ontbindt zich in dampen; en soortelijk ligter
zijnde geworden dan dampkringslucht, rijzen zij omhoog, en voeren mede eene
hoeveelheid van Elektriciteit, evenredig aan de ruimte, die zij hebben ingenomen.
Indien de lucht, in welke deeze dampen hangen, van mindere gemaatigdheid dan
die dampen is, zullen zij verdikt worden, door het overgaan van derzelver
warmtestoffe in meer of min dikke wolken.
Derzelver afmeetingen onder deeze nieuwe gedaante zijnde verminderd, zullen
zij eene overtollige hoeveelheid van Elek-
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triciteit bezitten, die zij kunnen ontlasten, door in gemeenschap te staan, 't zij met
andere, of met de aarde, door middel van afleiders; spoedig egter zullen zij hunne
elektrieke kragt terug bekomen, indien zij, zekere luchtgewesten, rijkelijk van
warmtestoffe voorzien, doortrekkende, in hunnen eersten staat van uitzettinge
hersteld worden.
Onweders ontstaan uit de aanraaking van wolken, in verschillenden trap elektriek,
vloeiende de elektrieke stoffe van tijd tot tijd uit de eene wolk in de andere, om het
evenwigt te herstellen.
Daar de Schrijver het ontstaan van regendroppels geduurende een onweder, en
diensvolgens ook van hagel, op eene wijze verklaart, die mij dunkt hem bijzonder
eigen te zijn, dat is, door de schudding, voortgebragt in den dampkring der wolken
door den bliksem, zal ik zijne woorden aanhaalen.
‘Zoo dra de bliksem uit den schoot des onweders begint voort te schieten, doet
de uitbarsting, daardoor ontstaan, alle de deelen der omringende lucht schudden,
terwijl zij tevens derzelver digtheid aanmerkelijk vermindert. Deeze schok veroorzaakt
hevige trillingen in de kleinste luchtdeelen, maakt diensvolgens de zwaarste vogtige
deelen los, en dwingt dezelve tot wederkeerige aannadering. Zij vereenigen zich
uit kragt hunner aantrekkinge, en vallen straks in regendroppels neder, wier grootte
evenredig is aan de hoeveelheid waterdeelen, die onder het vallen zich daarmede
vereenigd hebben.
't Is in dit oogenblik dat het ontstaan van hagel geschiedt, wanneer dezelve zal
plaats hebben.’
Des Schrijvers theorie, ter verklaaringe van de verschijnzels, die voor en naa
plaats hebben in 't einde van een onweder, is volmaakt de zelfde, als door den Heer
GUYTON DE MORVEAU, in de bovengemelde Memorie, van de zelfde verschijnzels is
gegeeven.
De volgende zijn, volgens den Heer DENIZE, de kenmerken, uit welke men kan
oordeelen, dat het tijd is, de behoedmiddelen te werk te stellen.
‘Zoo dra (zegt hij) dikke en donkere wolken zich beginnen opeen te hoopen, indien
gij bemerkt dat hevige en geweldige winden eene strekking hebben om dezelve
tegen elkander te drukken, en ze merkelijk te verdikken; zoo dra gij den donder in
het midden van dezelve begint te hooren ratelen, en zij zich geïsoleerd in de lucht
vertoonen, hebbende alleenlijk gemeenschap met de aarde door middel van dikke
nevels of zwaare stortregens: dan nijpt het gevaar, en kunt gij niet te veel spoeds
maaken met het stellenvan de kragtigste en sterkste geleiders tusschen deeze
wolken en de oppervlakte der aarde.’
Mij dunkt, dat de middelen, door den Schrijver aangepreezen, te verdrijvinge van
onweders, onder drie afdeelingen
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kunnen gebragt worden, alsmede, dat, hoewel hij, in de aanwijzing van die middelen,
geene orde heeft in acht genomen, dezelve tot de drie volgende voorstellen kunnen
gebragt worden.
1. In de lucht hevige beweegingen te veroorzaaken, bekwaam om de waterdeelen
te doen schudden, die aan dezelve kleeven, en dus overvloedigen regen
voortbrengen.
Dit oogmerk kan bereikt worden door het luiden van zwaare klokken, herhaald
schieten met geschut, het roeren van trommelen, het in brand steeken van buskruid,
en het doen opgaan, in 't midden der wolken, van vuurpijlen, na de donkerste
plaatzen gerigt.
2. Het stellen van sterkwerkende afleiders tusschen de wolken en de aarde, 't zij
door het ontsfeeken van vuuren op zekere afstanden en door drooge stoffen aan
den gang gehouden, of door het losmaaken van vogtige dampen, of door het branden
van harstagtige zelfstandigheden.
3. Door het aftrekken van de al te overvloedige elektrieke vloeistoffe in de wolken
begreepen, door middel van een aantal elektrieke geleiders. Daar de donderbuien
in Frankrijk met een westen en zuidwesten wind opkomen, zou het van dienst zijn,
die geleiders in elk gewest in dien oord des horizons te plaatzen. Zij moesten opgerigt
worden of op zeer hooge gronden, of op den top der hoogste boomen. Deeze
bedenking zou het vermenigvuldigen van hooge boomen in die streeken doen
aanraaden; ten aanzien der vermeerderinge van brandstoffe zouden hieruit groote
voordeelen ontstaan.
Deeze is de hoofdzaakelijke inhoud dier Memorie, die den Schrijver doet
voorkomen als eenen Wijsgeer, in de verklaaring van de groote natuurverschijnzelen
door en door bedreven. 't Is de zaak van mannen van kunde en verlichte
staatsdienaaren, te beslissen, in hoe verre de voorgeslagene middelen werkstellig
kunnen gemaakt worden ten platten lande, bestaanbaar met de veiligheid der
opgezetenen en de beginzels van een goed bestuur. De hoop, door deeze Memorie
gegeeven, dat ten eenigen tijde eene der drukkendste rampen van de aarde zal
verbannen worden, wordt verdonkerd door het treurig denkbeeld der toevallen, die
gebeuren kunnen door het onbezonnen gebruik van de kragtdaadigste middelen,
door den Heer DENIZE voorgeslagen. Hierom dagt het mij belangrijk, opgave te doen
van deezen hoofdzaakelijken inhoud, eer ik verslag deed van de handelwijze, in het
voormaalig Maçonnais gebruikelijk, ter voorkominge van onweders, als zijnde het
uitvoerigste Werk, over het onderwerp tot nog toe geschreeven.
Te Vaurenard wierdt, nu vijf-en-dertig jaaren geleeden, deeze handelwijze 't eerst
in 't werk gesteld. De Marquis DE CHEVRIERS, voormaals een Zeeofficier, zijn verblijf
op zijn
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Landgoed te Vaurenard hebbende genomen, en verscheiden maalen getuige
geweest zijnde van de verwoestingen, door den hagel veroorzaakt, herinnerde zich,
op zee van het losbranden van geschut met voordeel te hebben zien gebruik maaken
ter verdrijvinge van donderwolken, en nam het besluit, het zelfde middel ter
voorkominge van den hagel te beproeven. Ten dien einde bediende hij zich van
schietgeweer, 't welk, bij naderende onweders, op heuvelen wierdt asgeschoten;
zijne proeven met de gelukkigste gevolgen gepaard gaande, ging hij daarmede
voort tot aan zijnen dood, die in 't begin der Omwenteilinge voorviel, om zijne
landerijen tegen de verwoesting des hagels te beveiligen, terwijl ten zelfden tijde
de nabuurige dorpen veel nadeels leeden. Jaarlijks gebruikte hij tusschen de tweeen drichonderd ponden Mijnbuskruid, 't welk hem uit het Magazijn van Maçon wierdt
bezorgd.
De opgezetenen der Gemeente, in welke de landerijen van den Marquis DE
CHEVRIERS lagen, door eene veeljaarige ondervinding overtuigd van de
voortreffelijkheid diens middels, bleeven het naavolgen. Hun voorbeeld wierdt
gevolgd door de belendende Gemeente, en, zich al verder en verder verspreidende,
is het thans aaugenomen in de Gemeenten van Vaurenard, Iger, Azé, Romanèche,
Julnat, le Torrins, Pouilly, Fleury, Saint Sarlin, le Viviers, les Bourteaux, en
verscheiden andere. De grootte der kanonnen, hunne laading, en hee getal der
losbrandingen, verschilt naar maate van plaatzelijke en andere omstandigheden.
De Gemeente van Fleury bedient zich van een Mortier, die telkens met een pond
kruid wordt gelaaden. Gemeenlijk wordt hij afgeschoten op de hoogten, voordat de
wolken tijd gehad hebben in grooten getale opeen te pakken, en het schieten wordt
herhaald, tot dat de donderwolken geheel verspreid zijn. Volgens opgave des
Opzieners van het Magazijn van Maçon, worden daartoe jaarlijks van achthonderd
tot duizend pond kruid gebruikt.
De verspreiding deezer handelwijze binnen weinige jaaren, en het bestendig goed
gevolg daarvan, doen het als wenschelijk voorkomen, dat het gebruik niet zal bepaald
blijven tot de Gemeenten, alwaar zij is aangenomen, maar zich zal uitbreiden overal,
daar de geesselroede trest.
't Is de zaak der geleerde Genootschappen, die, in dit geval, de theorie door eene
veeljaarige ondervinding kunnen bevestigen, het te werk stellen eener handelwijze
aan te moedigen, die niet kostbaar is, noch van zwaarigheden gaat verzeld, en de
volvoering van welke, door haare eenvoudigheid, naar de eenvoudigheid der
landbewooners is berekend.
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Tiohang.
Eene Chineesche Geschiedenis.
TIOHANG, de Zoon van TIEKING, een Geleerde te Taming, eene Stad in het Landschap
Pekin, bezat een vlug verstand, eene edele en grootsche ziel. Deeze Jongman, na
Pekin gezonden om zich in de Letterkunde zijns Lands te oefenen, verkreeg, in
gevolge van zijne betoonde vlijt, binnen weinig jaaren, den graad van Siou-tsai.
Na huis keerende, versierd met zijn blaauwen mantel, het onderscheidend teken
der Siou-tsais, vondt hij zich genoodzaakt stil te houden in eene Stad, omtrent een
halven dag reizens van Taming gelegen. Hij verzogt om nagtverblijf aan eene
bedaagde Vrouw, welke hij ontmoette: hij werd, naar het aloud gebruik der
Chineezen, met alle betuigingen van vriendschap ontvangen en geherbergd.
In gesprek met deeze Vrouwe getreeden, ontdekte hij, dat ze bij herhaaling zugten
loosde, en ook een stillen traan liet vloeijen. Zulks trof zijn gevoelig hart, en hij
waagde het, na de oorzaak haars boezemleeds te vraagen. Met een diepgehaalden
zugt gaf zij te kennen, veel reden te hebben, om te vreezen, dat door de ontdekking
haar leed zou vermeerderen - dan zij voer voort, zeggende: ‘Mijns Zoons
ongesteltenisse, tot welker herstel geen middel is, de staat van moedeloosheid en
kwijning, waarin hij zich bevindt, en de gevolgen, voor welke ik vrees, vervullen
mijne ziel met schrik en weedom. Hij beminde vuurig de Dogter eens Inwoonders
van Taming, wier zedigheid en deugd haare schoonheid evenaarden, en hij werd
van haar met niet minder teederheid weder bemind. Hij vroeg haar ten Huwelijk van
haare Ouderen, en dier toestemming verkreegen hebbende, naderde de dag der
Huwelijksvoltrekking met snelle schreeden - - dan de Eerste Mandarijn, de
barbaarsche TAKUAI, deedt de Jongedogter wegvoeren, en wij zijn tot nog toe niet
in staat geweest, de plaats, waar hij die weggeroofde verborgen houdt, te ontdekken.
- Mijn Zoon, deeze hartverscheurende tijding hoorende, snelde, zonder tijdsverzuim,
na Taming, en deedt alle hem mogelijke poogingen om de aan hem verloofde Bruid
te ontdekken; doch te vergeefs. Mijn Zoon ligt in de diepste verslagenheid
neergedompeld, overstelpt met eene boezemsmerte, welke geene verligting kan
worden toegebragt; traanen te storten, zugten te loozen, is al zijn bedrijf. Te vergeefs
heb ik alle middelen, is mijn vermogen, aangewend, om balzem
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te gieten in zijn diep gewond hart: dan alles schijnt veeleer zijn onheil te vergrooten,
dan te verminderen. 't Is thans zes dagen geleeden dat eene koorts hem heeft
aangetast; deeze doet hem wegkwijnen. - Helaas! ik vrees, dat ik, binnen kort, hem
den laatsten snik zal zien geeven; een snik, die mij geheel kinderloos zal maaken.’
- Een vloed van traanen vergezelde deeze woorden.
De jonge TIOHANG voelde zich diep getroffen door dit verhaal, en, bezield met
moed, sprak hij de weemoedige aan: ‘Wees goeds moeds! wanhoop niet! de kwaal
is niet raadof redloos. Waar is uw Zoon? Mag ik hem zien?’ - De goede Vrouw bragt
den Reiziger in het vertrek, waar haar Zoon op het bedde lag uitgestrekt. Hij zag 'er
een Jongeling in de eerste vaag des leevens, schoon van gelaat, maar vermaagerd;
smert schilderde den dood in de weezenstrekken: kwijnende oogen, vol traanen,
wendden zich met moeite om; hij sloot ze weder, en scheen het licht te schuwen;
herhaalde zugten, door snikken afgewisseld, gaven eene smertvolle beweeging
aan zijne borst, en eene zagte stem herhaalde, bij wijlen, mompelende: Ach! SOHEPIN!
Al te beminnelijke, al te dierbaare SOHEPIN! - TIOHANG, hem vriendelijk bij de hand
vattende, sprak: ‘Geef u niet aan moedeloosheid en wanhoop over; het voorwerp
uwer Liefde is voor u niet onherstelbaar verlooren: de grootmoedige Monarch, door
den Hemel over het Rijk gesteld, spreidt de straalen zijner Regtvaardigheid over
alle deelen van hetzelve. Hebt gij uwe klagten niet voor zijne ooren gebragt?’ - Ach!
hoe kan ik mijne traanen doen vlieten aan den voet van 's Vorsten ontoeganglijken
Throon? - ‘Dan,’ antwoordde TIOHANG, ‘zal ik den weg voor u baanen: reeds
verscheide keeren heb ik den Opper-mandarijn gesproken; hij kent mij; ik zal u aan
hem voorstellen, en gij zult in hem een Beschermer en Redder vinden.’ - Op deezen
straal van hoope blonk in SAHIKOU's oog een vreugdeblik, ondanks de diep gegroefde
zorgen, welke zijn aangezigt fronsten. Ach! riep hij, mogt dit geene ijdele hoop
weezen! dan ware mijn dood onverwijld daar! - ‘Neen,’ hernam TIOHANG, ‘schep
moed; morgen, met het aanbreeken van den dageraad, snel ik na Taming, om mijne
Bloedverwanten te zien, van welken ik verscheide jaaren verwijderd geleefd heb.
Zij zullen gaarne toestaan, dat ik, voor eene zo rechtmaatige zaak, alles, wat in mijn
vermogen is, aanwende. Ik zal onverwijld wederkeeren, en u na de Hoofdstad
geleiden.’
TIOHANG, geheel van het gewigt deezer zaake doordrongen, spoedde zich 's
volgenden daags vroeg op den weg na zijne Vaderstad, bezield door de streelende
gedagte, dat hij eene zo gunstige gelegenheid gevonden hadt om eene edelmoedige
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daad te verrigten, en vol hoope, dat zijn dengdgezind besluit de goedkeuring zijner
Ouderen zou wegdraagen.
Aan 't Ouderlijk Huis gekomen, deedt zich voor zijn oog een tooneel op, 't geen
hem met verbaasdheid en schrik vervulde. Dat huis, voortijds vol volks om zijn Vader
te spreeken, was thans eenzaam. Hij trad verder voort, en ontmoette in 't einde een
ouden knegt, dien hij na zijn Vader vroeg. - Traanen alleen strekten tot antwoord. Bekneld en gejaagd door duizende kommervolle gedagten, drong hij door tot het
vertrek zijner Moeder, die hij in de uiterste verlegenheid aantrof, en zwemmende in
traanen. - ‘Ach!’ riep hij uit, haar in de armen vliegende, ‘Ach! mijn Vader leeft dan
niet meer?’ - Zijne Moeder, hem omhelzende, en met moeite opstaande, sprak: Mijn
Zoon! uw Vader leeft - uw Vader leeft nog; dan hij leeft, overdekt met ongenade en
begraaven in elende. - Een ongelukkige Grijsaart, dien TAKUAI, die barbaar, van
eene éénige Dogter beroofd heeft, kwam tot uw Vader, om diens bijstand, te haarer
wederverkrijging, te smeeken. - Uw Vader heeft zich, met ijver, ter handhaaving van
de zaak diens verongelijkten gekweeten. Die wreede Mandarijn, tegen hem verbitterd,
heeft hem wreedlijk doen vatten; en hij zit, zints eenige dagen, in harde boeijen. ‘Ach! dat monster!’ riep TIOHANG uit, door verontwaardiging geheel vervoerd. ‘Ik had
niet verwagt, zulk eene overmaate van snoodheid te zullen hooren. Maar hij zal niet
lang zegepraalen. Neen! dat hij beeve, van wegen de wraak, die boven zijn hoofd
hangt.’ - Deeze woorden gesproken hebbende, onttrok hij zich aan de omhelzingen
zijner Moeder, en snelde na de gevangenis.
Verlof, om in de gevangenis te gaan, verkreegen hebbende, vondt hij in het
benedenste van een tooren, waar een flaauwe lichtstraal bezwaarlijk doordrong,
den eerwaardigen TIEKING op een vogtigen vloer liggen, belaaden met zwaare
ketenen, doch die, door zijne bedaardheid, de duidelijkste blijken gaf van zijn
deugdzaam hart, wel gedrukt, maar niet onderdrukt door onheil. - Op dit gezigt gaf
de jeugdige TIOHANG een schreeuw, en viel zijn Vader om den hals. Met de uiterste
bedaardheid voerde de oude geketende hem te gemoet: Mijn Zoon! gij ziet in mij
een voorbeeld van de onregtvaardigheid der menschen. Maar egter blijft de deugd
een zoeten troost, in deeze uure van beproeving. Omringd door al de naarheid van
deezen kerker, ben ik vergenoegder, dan de dwingeland, die mij verdrukt, te midden
van de pragt zijns vrolijken verblijfs. Ik heb getragt den onschuldigen en verdrukten
tegen de onregtvaardigheid van dwingelandij te beschermen; en, schoon mijn
leevenseinde daarvan het gevolg ware, zal het denkbeeld, van eene goede daad
verrigt te hebben, mij aangenaam weezen!
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‘Ach!’ riep TIOHANG uit, ‘die schurk verdient duizend dooden. Deeze hand, ja deeze
eigenste hand, zal het ongelijk, u aangedaan, wreeken!’
Neen, mijn Zoon, draag zorg om geene schande over uzelven en over uwen
Vader te haalen, door eenige onberaade daad. Mijne onschuld zal openbaar worden
- de Hemel is regtvaardig!
‘Wel dan,’ hernam TIOHANG, ‘dan zal het mijne taak weezen, uwe onschuld en
deugd bekend te maaken; de Hemel is regtvaardig, en zal weeten hoe mijnen toeleg
te begunstigen. - Zeg mij, waar de ongelukkige Grijsaart woont, wiens zaak gij te
vergeefs hebt zoeken te handhaaven.’ - Hierop deelde hij hem zijn oogmerk mede,
en ontdekte het besluit, 't welk hij met SAHIKOU genomen hadt. Zijn Vader omhelsde
hem teeder, onder het uitboezemen van deeze woorden: Dank zij den Hemel, ik
ken u voor mijn Zoon! Gaa - de Hemel zal uwe braafheid niet onbeloond laaten!
Vol van drift en hoope zogt TIOHANG den Vader op van de weggevoerde Dogter,
en, deezen uit de bedwelmende mistroostigheid opgewekt hebbende, haalde hij
hem over, om mede na Pekin te gaan. Voorts ging hij zijne Moeder vertroosten, en
kwam in den avond ten huize van SAHIKOU. 's Anderen daags gingen deeze drie op
weg, en bereikten binnen weinige dagen Pekin.
De kundige en onvermoeid werkzaame TIOHANG verkreeg gehoor, voor zichzelven
en zijne twee Reisgenooten, bij den Opper-mandarijn. Hij droeg deezen, met al de
kragt zijner welspreekenheid, de verdrukking voor, onder welke de ongelukkige
SOHEPIN zugtte; het harde lot, 't welk haar grijzen Vader trof, en de wanhoop, die
den beroofden Minnaar aangreep: en, toen hij kwam aan de beschrijving van 't geen
zijn Vader moest lijden, wegens het verdeedigen van eene zo hoogst regtvaardige
zaak, bezielde hij zijne aanspraak met zo veel vuurs en het teederst beweeglijke,
dat de Opper-mandarijn zich van traanen niet kon wederhouden.
De rechtschaape Eerste Staatsdienaar verwijlde niet om den Keizer van alle de
bijzonderheden deezes gevals kennis te geeven. De Monarch werdt met schrik
vervuld op het hooren van de laage boosheid van TAKUAI, diep getroffen wegens
het lijden van TIEKING, en bewoogen door diens edelmoedigheid, en die van deszelfs
Zoon. De Keizer beval, dat den snooden Mandarijn, op 't oogenblik, alle zijne
waardigheden zouden ontnomen, en hij voorts na het allerwoestste gedeelte van
Tartarye gebannen worden; dat TIEKING hem zou opvolgen in de waardigheid, zo
onwaardig door hem bekleed; en dat TIOHANG, onder de begunstiging des Keizers,
te Pekin de bevordering tot Rijkswaardigheden zon
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afwagten. - De moedige Jongeling hadt het genoegen van deeze bevelen na Taming
te brengen. Zijn braaven Vader uit de verschriklijkheden des naaren kerkers verlost
en de voor hem bestemde waardigheid opgedraagen hebbende, smaakte hij den
wellust, om aan den bedrukten Grijsaart diens Dogter, en aan een teeder Minnaar
het voorwerp van zijne genegenheid over te leveren.
Dit alles verrigt hebbende, keerde TIOHANG na Pekin terug, waar hij van de eene
waardigheid tot de andere opklom, tot dat hij den post van Opper-mandarijn verkreeg,
een voorbeeld werd voor verstandige Ministers, en een voorwerp van bewondering
en liefde door het geheele Rijk.

Trekken van valsch vernuft.
Zeker iemant, van een honderdjaarigen grijsaart, als een vreemd verschijnzel,
hoorende spreeken, zeide met nadruk: ‘Eene verwonderlijke zaak, voorwaar! Indien
mijn grootvader nog leefde, zoude hij honderd en tien jaaren oud zijn.’
Een ander gevraagd zijnde, hoe oud zijn broeder was, die op hem in jaaren volgde:
‘Naa verloop van twee jaaren zullen mijn broeder en ik even oud zijn.’
Een koopman, die voor vijf stuivers verkogt, 't geen hij voor zes stuivers inkogt,
zeide ‘dat het van de menigte moest komen.’
Een hoveling, wien LODEWIJK DE XIV vraagde, wanneer zijne vrouw zou bevallen,
gaf tot antwoord: ‘Wanneer het uwe Majesteit zal believen.’
Zeker man, een schip zoo diep gelaaden ziende, dat de boorden gelijk waters
waren, zeide: ‘Indien de rivier nog wat hooger rijst, zal dit schip moeten zinken.’
Zeker iemant, die eene Eklips op het Observatorium wilde gaan zien, en wien
men zeide dat hij te laat zoude komen, gaf tot antwoord: ‘De Heer DE CASSINI is mijn
vriend, en hij zal mijnenthalven wel van nieuws willen beginnen; daarenboven geloof
ik niet dat men met de Eklips zal beginnen, voordat de Koning gekomen is.’
Iemant zeide: ‘Ik heb 'er op gevloekt, niet in 't water te zullen komen, voordat ik
heb leeren zwemmen.’
Een ander, hoorende dat RACINE zich te Port Royal hadt doen begraaven, riep:
‘Bij zijn leeven zoude hij dat nooit gedaan hebben.’
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Redevoering over wijsheid en rijkdom.
Door J.C.A. Sander, Christen-Leeraar bij de Luthersche Gemeente
te Zaandam.
Wijsheid is goed met een erfgoed, en maakt dat iemand zich over de
zonne verheugen kan. Want gelijk de Wijsheid beschermt, zo beschermt
het Geld ook; maar de Wijsheid geeft het Leven dien die ze heeft.
PRED. VII:12, 13.
Weêrhield ons niet de achting voor de menschlijke natuur, wij zouden schier zeggen,
dat de menschen met zich zelf oneens waren bij de waardeering van Wijsheid en
Rijkdom, niet wetende welke van beide het hoogst te schatten. Niemand durft openlijk
der Wijsheid hoon spreeken; en de zedelijke natuur, die van God afstamt, kan
nimmer zo geheel verbasteren, of daar blijft altijd eene aanmerklijke maate van
hoogachting overig voor de Wijsheid, ook dan wanneer haare lessen niet opgevolgd
worden. De meest aan de zinnelijkheid verslaafde mensch heeft oogenblikken,
waarin hij haare waardij gevoelt en haar gemis betreurt.
Niettegenstaande dit, met hoe veel grooteren ernst en ijver wordt op aarde naar
den Rijkdom getracht, dan 'er aan de verwerving der Wijsheid wordt besteed! met
hoe veel uiterlijke eerbetooning wordt niet de grootheid, op Rijkdom gevestigd, te
gemoet gegaan! hoe greetig, eindelijk, worden de genietingen, waartoe de Rijkdom
den weg baant, gekozen boven 't stil geluk, 't geen in 't gevolg der Wijsheid is!
Inderdaad! beide deeze dingen hebben hunne oorspronglijke waardij. Zonder
bedenking zoudt gij dien eenen nietswaardigen noemen, die de Wijsheid openlijk
hoonde, door woord en daad; met even min bedenking
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ware hij te bestempelen met den naam van eenen dwaas en ondankbaaren, die
den overvloed wilde van de hand wijzen, welke zich hem aanbiedt, ter verkrijginge
langs eerlijken weg.
Doch, gemaatigdheid in de waardeering van den Rijkdom is het grootste sieraad
voor een redelijk wezen. Zij is het, die een gevaarlijk overslaan der waage zal
beletten. Wie deeze gemaatigdheid bij zich aankweekt en dan door de Voorzienigheid
in ruime maate is bedeeld met de goederen deezer aarde, hij zal met hun gebruik
vereenigen de opvolging van de voorschriften der Wijsheid, en zijn staat zal, buiten
andere toevallen, zo gelukkig zijn, als dezelve in deeze onvolmaaktheid worden
kan.
Dit is nu, naar 't mij voorkomt, juist dat geene, wat ons wordt geleerd in het bondig
gezegde van Davids wijzen Zoon, aan 't hoofd deezer Redevoeringe geplaatst. Laat
ik eenige oogenblikken bij deszelfs overweginge verwijlen.
Wijsheid zegt hier meer dan enkel schrander overleg ter bereikinge der
voorgestelde bedoelingen. Spreeken wij, in onze taale, van Wijsheid, het is juist niet
gezegd, dat wij daarbij tevens denken om Godsvrucht en Rechtschapenheid. Den,
in zijn vak kundigen en doorslepenen, man noemen wij ras verstandig, om 't even
tot welke einden hij zijne kunde en zijn gauw vernuft bezige. - Niet alzo in de Schriften
die den schat der Openbaaringe bevatten, die niets prijzen of verheffen dan het
geen den Allerhoogsten verheerlijkt; niet alzo in den mond des wijzen Predikers.
Hier wordt bedoeld die Wijsheid, welke van boven is; die Wijsheid, waarvan het
beginzel is de vreeze des Heeren; waarvan wij de korte beschrijving vinden in het
Boek Job: Ziet! de vreeze des Heeren, dat is de Wijsheid; en het kwaad mijden, dat
is Verstand.
Deeze Wijsheid, nu, waarvan de hoofdbouwstoffe is de vreeze des Heeren, noemt
de Prediker goed met een erfgoed, met eene ruime toedeeling van geld en goed,
het zij door ervenis verkregen, of door 't geluk u toegeworpen, of met arbeid verdiend;
en zij wordt gezegd, in verbinding met deezen zegen, uit te werken, dat iemand zich
over de zonne verheugen kan. - De zon giet met haare koesterende en verlichtende
straalen leven uit over het geschapendom; zij staat, verheven aan het firmament,
een voorwerp der beschouwinge en be-
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wonderinge van elk redelijk gevoelig wezen; en alleen zij, die, weggerukt uit het rijk
der levenden, in den schoot der aarde slaapen, zijn buiten het bereik van haaren
invloed. - Zij strekt daarom den Prediker hier tot een zinnebeeld van het leven of
levenslicht; zijn gezegde houdt dus in, dat Wijsheid met een erfgoed iemand in staat
stelle om zich over zijn aanwezen op aarde te verblijden.
Beide, Wijsheid en Geld, worden gezegd te strekken tot eene bescherminge. De
Wijsheid, namentlijk, ons geheel gedrag regelende, beschermt ons tegen alle die
rampen en wroegingen, welke, volgens het rechtvaardig en wijs bestel des
Allerhoogsten, in den loop der dingen voortvloeien uit dwaasheid of ondeugd; terwijl
het Geld beveiligt voor die grievingen, welke onafscheidelijk bevonden worden van
deszelfs gemis; voor de onbehaaglijkheid der ontbeeringe en den last der drukkende
zorgen der neeringe.
Na deeze welverdiende lofbetuiginge komt de Prediker nog eens terug op de
Wijsheid, vermeldende nog een voorrecht aan haar alleen eigen, ook buiten
vereeniging met den Rijkdom: maar de Wijsheid geeft het Leven dien die ze heeft.
Zij schenkt, reeds op zich zelf, vergenoegen en gemoedsrust; zij verplaatst in dien
staat des welbevindens, die eigenlijk en eeniglijk het waare des levens uitmaakt;
waarom dusdanige staat van vergenoeginge, door den Oosterling, gewoon met
weinig zeggens veel uit te drukken, leven wordt genaamd.
Na deeze woordverklaaringe achte ik mij verpligt, nog een weinig te blijven stilstaan
bij de zo schoone waarheden, in bovenstaande Spreuke door den wijzen Koning
geleerd.
Veel prijs stelt hij op Wijsheid met een erfgoed. Niets zal ons van de juistheid
deezer waardeeringe krachtiger overtuigen, dan wanneer wij eens beide, als buiten
vereeniging met elkander, beschouwen.
Wat is Rijkdom zonder Wijsheid? - De beantwoording deezer vraage valt ligt voor
eenen iegelijk, die oplettendheid besteed heeft aan de dwaasheden en ondeugden,
die daar plaats grijpen, waar de Rijkdom in de hand van eenen zot is.
De glans des gouds verblindt zeer ligt het oog van hem, die zich door Wijsheid
niet laat onderrichten aangaande de waardij, welke hetzelve al of niet heeft.
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Dat oog begint te schemeren; en verdiensten, niet door deezen glans bestraald,
liggen voor dat, nu reeds door valschen glans verwende, zintuig in de schaduwe.
Ziet daar den oorsprong van dien ontzinden hoogmoed, welke in het hart van den
rijken zot den scepter zwaait! een hoogmoed, zo vernederend voor een redelijk
wezen, 't geen hoogere bestemming kent; een hoogmoed, rijk aan grievingen voor
dien, die de uitwerksels van denzelven moet ondervinden. - Verkeerende in den
valschen waan, dat rijk en fatsoenlijk woorden zijn van gelijke betekenis, wordt de
man, door rijkdomshoogmoed opgeblazen, in de zamenleving door zijne hooggaande
eischen schier ondraaglijk. Zich onkwetsbaar rekenende op zijne gewaande hoogte,
vermeet hij zich, op allen, welke niet door rijkdom uitmunten, met eenen blik van
hoogheid neder te zien; meent hij van eenen ieder onbepaalden eerbied te kunnen
vorderen; en laat hij dien, die deezen tol aan hem ontzegt, zijne gevoeligheid
deswegen bij gelegenheid zeker ondervinden. Van daar al het willekeurige in zijne
bedrijven, waardoor hij zijne onafhangelijkheid tracht aan den dag te leggen; terwijl
zijne weldaaden zijn aan te merken als de hoofdsom, waarvan hij de renten eener
diepe onderdaanigheid verwacht. - Dit is een der hoogstschadelijke uitwerkselen
van den Rijkdom zonder Wijsheid.
Hetgeen het snijdend werktuig is in de hand van een kind, is de Rijkdom in de
hand van hem, die niet tevens aan de Wijsheid gehoor geeft. - Groot is de invloed,
die den Rijkdom vergezelt, maar een vloek in de hand des menschen van
evengenoemde geaartheid. Zonder in aanmerking te neemen wat Gerechtigheid
en Menschenliefde vorderen, is hij altijd wakker en in de weer om dien invloed te
doen werken ten goede zijner belangen of driften. Door dien invloed poogt hij de
weegschaal der Gerechtigheid ten zijnen voordeele te doen overslaan; door dien
invloed tracht hij, onverzadelijk, zijne schatten te vermeerderen ten kosten van 't
bestaan zijns medeburgers; door dien invloed omstrikt hij, waar hij maar kan, en
eerlijkheid en onschuld, bezigt geene als een werktuig tot wraakbaar bedrijf, en doet
deeze vallen ten prooi zijner onbeteugelde lusten.
Want waar zijn deeze meer van elk bedwang ontheven, dan in het hart des Rijken,
maar die de levendig-
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maakende Wijsheid noch kent noch eerbiedigt? - De weg, die heenvoert tot
genietingen van allerlei aard, ligt voor hem, wijd, welgebaand en bekoorlijk. Erkennen
wij, dat juist in eenen staat, waarin wij onze begeerten niets behoeven te ontzeggen,
den zwakken mensch de hand der hemelsche Leidsvrouwe bovenal noodig zij dan, bid ik u! wat moet 'er van worden, wanneer, in dien gevaarlijken toestand, de
weldaadige invloed der Wijsheid op 't hart des stervelings niets vermag? - Van alle
kanten het gevlei der verleidinge en de bekoorlijke gedaante der vermaaklijkheden!
inwendig de brandende begeerte naar genot, en die begeerte door geene
bekrompenheid gebreideld! - het kan niet anders of zij moet uitbarsten, doodelijk
voor geluk en deugd van elk, die haar in den wilden vaart ontmoet, en van hem
zelven, die haar in den boezem heeft gekweekt en al te ligtzinnig vrijen loop gelaten.
Want nimmer is in 't geleide des Rijkdoms zonder Wijsheid welgeregeld overleg
en voegzaame spaarzaamheid. Als niets geacht wordt het erfgoed, wiens verwerving
geene moeite aan zijnen bezitter heeft gekost en waarvan het gemis nooit door hem
wierd ondervonden. Het ontzinde denkbeeld komt boven, als of die schatten nooit
verminderen, immers nooit geheel verdwijnen konden. Die goudmijn schijnt
onuitputlijk, die bronwel onverdroogbaar; en, daar nooit bedaarde overweging plaats
greep, konde ook nimmer de dwaasheid van zulk gevoelen nadruklijk blijken. - Nu
is voor de verkwisting elke toegang waag en wijd opengesteld, en, misleid door den
valschen schijn eens dwaallichts, rent de rampzalige in zijn verderf. Schier zonder
tusschenpoozinge vervangt het eene kostbaare vermaak het andere; de geest
verliest alle veêrkracht en vatbaarheid voor edeler genoegen. Eindelijk worden ook
de zinnen stomp, de schatkist raakt uitgeput, het geweten neemt zijne straffende
roede op - dat werkt Rijkdom zonder Wijsheid!
Zomtijds doet hij den mensch in eene andere dwaasheid vervallen, die het
tegengestelde uiterste uitmaakt van die ongelukkige fout, waarop wij zo even ons
oog gevestigd hielden; ik bedoele de Gierigheid. Niemand immers zal aarselen,
dien eenen dwaas te noemen, wien 't bezit des gouds voldoet, zonder dat hij van
hetzelve een voegzaam gebruik durft maaken. Deeze gedrocht-
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lijke gemoedsgesteldheid wordt nogthans menigvuldig aangetroffen bij den gunsteling
der Fortuin. Het hart gevoelt de grootte des zegens, die in het rijke erfdeel is gelegen,
maar vreest dit te verminderen of eerlang geheel te ontbeeren, en daarom wordt
deszelfs gebruik gemijd, hetwelk de bezitter zich zelf en anderen op de
onrechtmaatigste wijze onthoudt. Van kwaad klimt ook deeze dwaasheid op tot
erger, en, niet zelden alle paalen te buiten gaande, vertoont zij in 't afschuwlijkste,
maar ook tevens in 't bespotlijkste licht, Rijkdom zonder Wijsheid.
Wien dus de goederen des geluks in rijke maate ten deele vielen, zonder dat hij
tevens het, tot een rechtmaatig gebruik en wijze bestuuring van dezelve noodige,
verstand ontving - eene of meer van deeze verkeerdheden zult gij altijd bij hem
waarnemen. - Welk een, geheel daarvan verschillend, tafereel zal zich aan uw oog
vertoonen, wanneer gij Rijkdom en Wijsheid bij eenen mensch vereenigd ziet!
In dat geval verliest het Goud deszelfs gevaarlijken invloed geheel en al. De
Wijsheid leert den mensch deszelfs juiste waarde kennen; zij roept hem
onophoudelijk toe: vergaap u niet aan deszelfs glans! zo veel geldt het, en meerder
niet! zij wijzigt het gebruik van den Rijkdom, waarschuwt voor het misbruik als de
moeder van duizendvoudige ellende; waarschuwt voor afgodische vereering van
het levenloos metaal; en hiermede is al het voedsel onttrokken aan bovengemelde
verkeerdheden.
De man, door den Heer gezegend met Wijsheid en met Rijkdom, treedt onder
zijne medeburgeren op, gelijk de verwarmende zonne zich weldaadig aan het
firmament vertoont. Hij wandelt bescheiden onder hen, geenerlei meerderheid van
wege zijnen rijkdom zich bewust. Bereid om wel te doen, waar de maatschappij
zijne medewerking tot nuttige einden, waar de medemensch in bijzondere belangen
zijnen invloed, zijne hulpe noodig heeft, verheft hij zich op deeze wijze tot een
waardig voorwerp van den eerbied aller braaven, bij wien zelf zijne nagedachtenis
nog in zegen blijft. In elken uitgestrekten of meer bepaalden kring, als mensch, als
burger, als echtgenoot, als vader, heerschen, zo ver 't van hem afhangt, tevredenheid
en gelukzaligheid; geiukzaligheid, op eenen vasten grond gebouwd, en in zo
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nauw verband gesteld met den Godsdienst, dat zij nooit geheel kan verbrijzeld
worden.
Hij is gelukkig in en voor zich zelf. Gelukkig, dewijl hij zijne genietingen kiest en
regelt naar de voorschriften der hemelsche Wijsheid; gelukkig, dewijl hij geniet,
vervuld met liefde en dankbaarheid jegens den genaderijken Gever; gelukkig, dewijl
hij zo schoone gelegenheid heeft en gebruikt, om te voldoen aan dien Godlijken
trek, geluk te verspreiden. Zijn vermaak is van dien aard, dat het hem wezenlijk
sterkt tot de uitoeffening zijner pligten, sterkt tegen den kwaden dag, die ook over
hem kan aanbreeken. - Voor het tegenwoordige, door zijn erfdeel beveiligd tegen
de onaangenaamheden der drukkende zorgen of lastige onthouding van geoorlofd
vermaak, beveiligt de Wijsheid zijn hart tegen verderflijke weelde en onteerende
gierigheid, tegen ieder misbruik 't geen den vrede der ziele stoort. Terwijl het nu niet
anders zijn kan, of tevredenheid des gemoeds moet bij zulk eenen man wezenlijk
en duurzaam zijn, moeten wij den Prediker toestemmen: Wijsheid is goed met een
erfgoed, en maakt dat iemand zich over de zonne kan verheugen.
Wijsheid zonder erfgoed, daarentegen, is in deezen staat van zinnelijkheid,
oppervlakkig beschouwd, geen zo wenschelijke toestand. Wij hebben te veel
behoeften, te veel kennis aan, en vatbaarheid voor vermaak, dan dat de Wijze, maar
dien geen rijk erfdeel toeviel, een voorwerp der benijdinge voor zinnelijke menschen
zoude kunnen zijn. Zo ras echter de zaak van eenen anderen kant wordt beschouwd;
zo haast de mensch den mensch aanmerkt als bedeeld met hoogere vooruitzichten,
dan moet ook dat oordeel ras veranderen. Dit bezefte ook de Prediker, toen hij de
Wijsheid voorstelde als het Leven gevende dien die haar bezit.
Alle schatten der Wijsheid zijn niet in staat, drukkende zorgen geheel te
verwijderen, wanneer zij aan de hand der behoeftigheid u ter zijde gaan. Ook de
Godsdienstigste haakt naar vreugd en betaamend zinvermaak, waarvan volslagen
gemis hem zomtijds kan doen treuren. Onze stoflijke natuur, immers, blijft vatbaar
voor de indrukselen der stoflijke waereld. Daarom, echter, verliest des Predikers
getuigenis nog niets van deszelfs kracht en waarheid.
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Want dat blijft toch eene onlochenbaare waarheid, dat, waar wezenlijk geluk zal
huisvesten, de mensch de hoofd-bouwstoffe daartoe in zich zelf behoore te hebben.
En wiens voorrecht kan dit anders zijn dan dat des Wijzen! Hij heeft middelen ter
verzachtinge van de pijn der zorgen en der ontbeeringe, en, buiten zommige tijden
van somberheid, die hij als mensch niet ontgaan kan, smaakt zijne ziel eene zachte
kalmte en onbekende vreugden.
Hij bezit, immers, den onbetaalbaaren schat des goeden gewetens, daar de
vreeze des Heeren zijne Wijsheid uitmaakt. Geenerlei grievingen des zelfverwijts
vermeerderen het onbehaaglijke in zijnen toestand, en daarom kan diepe
bekommering slegts van korten duur zijn. - Hij ziet getroost terug op zijne bedrijven,
en hoe veel vreugds baart hem niet de herinnering aan trouw volbragte pligten en
welbesteedde krachten! hij erkent het zijne gedaan te hebben, en verontrust zich
niet over 't geen zijne hand niet konde dwingen.
Want, dat zijn erfdeel sober uitviel en geen overvloed zijne werkzaamheden
bekroonde, heeft hij geleerd aan te merken als beschikking des Allerhoogsten, en
zijn hart vindt rust in de onderwerping aan diens bestel. Hem kwelt niet de pijn der
murmureering of der ontevredenheid. Hij aanbidt, hij vertrouwt, hij dankt voor elk
genot, voor elke opbeuring, welke door den ontevredenen niet geteld wordt; en de
waereld beschouwende uit het rechte oogpunt, als waarin aan niemand overvloed
is toegezegd, rekent hij al wat hem daarvan toevalt voor winst en gunstbetoon.
Hij wijkt niet af van de vreeze des Heeren. De veredeling van zijnen onsterflijken
geest, te midden van zorg en zelfbeheersching, verschaft hem de zaligheden der
zelfvoldoening. Sneller klopt zijn hart bij elken zegepraal, dien hij over zich zelf
behaalde; bij elke vaardigheid, die hij verwierf; bij elke werkzaamheid, die hij
voleindigde; bij elke kundigheid, die hij zich eigen maakte; bij elk toevoegsel,
waarmede hij de som der menschlijke gelukzaligheid vermeerderde. Het staat dus
aan hem, door werkzaamheid en godsvrucht na elken dag zich een' blijden avond
te bereiden. Het reine hart is altijd blijde.
Boven dit alles, nu, blijft zijn oog onafgekeerd gevestigd op dien hoogeren
gelukstaat, waar 't genoegen
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niet bepaald is bij 't vergangelijk genot. Dat vooruitzicht sterkt hem in zijnen loop en
geeft voedsel aan zijne krachten in het worstelperk des levens. Blijde verwachting
vergezelt hem, en stelt hem schadeloos voor menige ontbeeringe; en voor elken
opmerkzaamen beschouwer strekt hij ten spreekenden bewijze, dat de Wijsheid het
Leven geeft dien die haar heeft.
Zijn Rijkdom en Wijsheid zo zeer berekend elkander de hand te bieden, om den
bezitter op te voeren tot het hoogste toppunt van menschlijke gelukzaligheid - hoe
nadruklijk noopt dit bezef den welgegoedden man tot warme dankbaarheid! maar
ook, hoe zeer kan hem hierdoor de noodzaaklijkheid blijken, bij zijnen Rijkdom zich
Wijsheid te verwerven! - Inderdaad! het wezenlijke, 't geen menschengeluk uitmaakt,
wordt miskend door hen, die den Rijkdom tot uitspoorigheid misbruiken. Waanende
aan vergenoegen rijk te zijn, lijden zij daaraan gebrek; zij grijpen naar eene
schaduwe, welke zij nimmer zullen vasthouden; hijgen naar eene verzadiginge,
welke zij nimmer zullen genieten. Daarenboven wordt op 't eind altijd bewaarheid
dat getuigenis der Wijsheid: wie tegen mij zandigt, die kwetst zijne ziele; die mij
(*)
haaten, hebben den dood lief .
Te minder klagte over onrechtmaatigheid kan dees eisch verwekken, daar het
met de verkrijging der Wijsheid niet gelegen is gelijk met de verwerving des Rijkdoms.
Deeze laatste baart veel moeite, en zult gij slaagen in uw bejag, het goed geluk
moet u dienen en veele omstandigheden moeten medewerken. Smeekende om
Rijkdom, kunnen 'er duizend gevallen zijn, waarin de hoogste Wijsheid ons met
onze beden, als een dwaas aanzoek, onverhoord moet terugzenden. Niet alzo
wanneer wij Wijsheid begeeren! - Ook die wensch vordert, ja! de inspanning der
krachten onzes geestes; maar die krachten worden daarbij niet verteerd. Goed geluk
en uiterlijke omstandigheden behoeft de mensch niet aan te zoeken om begunstiging
in deezen. Zekere rekening, eindelijk, kan hij maaken op 's Allerhoogsten bijstand,
wanneer hij dien oprechtelijk van Hem afsmeekt; want nimmer strijdt dusdanige
bede tegen Zijn plan en welbehaagen. Een Apostel leert ons: Is het dat

(*)

Spr. VIII:36.
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het iemand aan Wijsheid ontbreekt, hij bidde haar van God, zo zal zij hem gegeven
(*)
worden . Reeds de begeerte naar Wijsheid, reeds het bezef dat zij behoefte zij,
doet veel af. Zij wordt voorgesteld als staande en roepende aan den weg en aan
de poorten der Stad, als bereidende Haare tafel en uitzendende Haare
(†)
dienstmaagden ter noodiging der slegten en dwaazen . Gronden genoeg ter
aanspooring, om bij den Rijkdom Wijsheid te voegen! - Is dus de gelegenheid ter
vereeniging van beide in iemands hand gëgeven, ô hoe dwaas en onverantwoordelijk,
wanneer hij dit hoogst geluk der aarde niet grijpt en vasthoudt!
Maar wanneer wij nu gebragt worden in de gevaarlijke verzoekinge, ten kosten
van de Wijsheid onze bezittingen uit te breiden, dat te doen ten kosten van eerlijkheid
en rechtschapenheid, door snood beleid? - Het is waar! zorge en ontbeeringe is
drukkend, en Rijkdom is een wenschelijke staat. Doch, nadat ik en Rijkdom en
Wijsheid, ieder op zich zelve, heb voorgesteld, en aangetoond welke de
oorspronglijke waarde deezer dingen zij, blijft voor een denkend hoofd en
welgeplaatst hart geene keuze meer overig, en kan ik mij ontslagen rekenen van
de moeite, over dit punt verder uit te weiden. De Prediker prijst in mijne Textspreuke
den Rijkdom niet, dan in vereeniging beschouwd met de Wijsheid; doch deeze prijst
hij, ook zonder den Rijkdom, als het Leven schenkende aan haaren bezitter. Laat
ik daarom ten besluit nog dit hierbij voegen: van korten duur is het aardsche leven
met alle deszelfs lijdens en genietingen; maar het hooger bestaan, waarin wij oogsten
zullen hetgeen wij hier zullen hebben uitgezaaid, kent geene perken. Wat baat het
dus den mensch dat hij de geheele waereld gewint, wanneer hij daarbij schade lijdt
(‡)
aan zijne ziele ! Neemt dan de tugt der Wijsheid liever aan dan zilver, en acht Haare
leere hooger dan kostlijk goud! Want de Wijsheid is beter dan paerlen, en al wat
(§)
men wenschen kan, is bij Haar niet te vergelijken . Gij, die het beeld des
Vlekkeloozen draagt! aanvaart de hand deezer hemelsche Leidsvrouwe! zij voert
u tot gelukzaligheid, onbeperkt als uw bestaan en uitgebreid gelijk de Goedheid van
Hem, die u voor een nimmer eindigend geluk bestemd heeft!

(*)
(†)
(‡)
(§)

Jac. I:5.
Spr. VIII:2, 3. C. IX:1-6.
Matth. XVI:26.
Spr. VIII:10, 11.
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Brief van den heere J. de heer Jun ., te Dordrecht, aan de schrijvers
der Vaderlandsche Letteroeffeningen.
Mijn Heeren!
Ofschoon ik het navolgend geval, reeds door middel van de Dordrechtsche en
Haarlemsche Couranten, waereldkundig heb gemaakt, zoo oordeel ik hetzelve
nogthans te belangrijk voor de Genees- en Heelkunde, dan dat ik niet een middel
zou zoeken, om daarvan, in een meer blijvend Tijdschrift, een eenigzins nauwkeuriger
bericht te geven. - Hiertoe nu is mij Uw geacht Maandwerk geschikt voorgekomen,
en ik twijffel dus niet, of Gijlieden zult, ook ten algemeenen nutte, dit mijn bericht
wel in hetzelve willen plaatsen.
Nu circa drie jaaren geleeden, en wel in den zomer of het najaar van den jaare 1804,
ontdekte zich aan de rechter borst van mijne Huisvrouw een gezwel, hetwelk van
tijd tot tijd grooter, en ook naar die mate pijnlijker wierd, en hetgeen, door
onderscheidene zeer ervaren en kundige Geneesheeren en Heelmeesters, zoo te
Amsterdam, als hier en elders, onderzogt, eenparig wierd verklaard, de Kanker te
zijn.
Ware men bedagt geweest, hierover in tijds te consuleeren, dan zou hetzelve,
apparentelijk, in den aanvang, door amputatie, of kunstbewerking van dien aard,
wel te geneezen zijn geweest; dan, gelijk het in dusdanige gevallen veelal gaat, het
kwaad was, ten tijde van dit onderzoek, reeds zodanig verergerd, en nam dagelijks
zodanig toe, dat in den zomer en het najaar van den jaare 1805, door alle die
Geneesheeren en Heelmeesters, welke ik daarover consuleerde, wierd gedeclareerd,
dat ten deezen geene kunstbewerking hoegenaamd van eenig gewenscht gevolg
kon zijn, en dat voor het overige (gelijk dit ook algemeen bekend en aangenomen
was) geen middel of remedie tegen den Kanker voorhanden was, zodanig, dat
dusdanig accident algemeen, bij de
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Genees- en Heelkundigen, voor ongeneeslijk wierd gehouden; en zo wierd dan, als
't ware, door allen het vonnis des doods over mijne Huisvrouw uitgesprooken, en ik
leefde in het akelig vooruitzicht, van haar misschien spoedig, en althans naar het
oordeel van allen, zeker aan dit verschriklijk accident te zullen verliezen; terwijl zij
zelve, haar toestand bezeffende, en voor het overige in den besten staat van
gezondheid, niet anders leefde, dan in de zekere verwagting van, misschien binnen
korten tijd, als een voorwerp van de beklagenswaardigste ellende te moeten sterven.
Dan, in deezen radeloozen toestand, wierd ik onderricht, dat de Medicinae Doctor,
de Heer F.H. KATZENBERGER, woonende te Warendorff, in het Munstersche, tot
verbazing van allen, aan wien zulks bekend was, het middel had gevonden, ter
geneezing van den Kanker, ook dan wanneer dezelve niet meer door amputatie, of
kunstbewerking van dien aard, te geneezen mogt zijn, en dat dit middel door hem
aan onderscheidene Lijders, welke zich aan zijne zorg hadden overgegeven, met
het beste succes was geappliceerd.
Na dat ik mij nader omtrend deezen Geneesheer had doen inlichten, en ten
aanzien zijner kundigheden de meest voldoende informatien bekoomen, begaf ik
mij in de maand December 1805 met mijne Huisvrouw derwaards, en kreeg, al
spoedig, na dat hij het accident had geëxamineerd, van hem het troostend bericht,
‘dat hij de geneezing van dit gezwel, schoon bij hem mede, even als bij alle andere
deskundigen, voor den Kanker, en wel van het kwaadaardigste zoort, gehouden
wordende, geenzins hopeloos stelde, maar dat hij vertrouwde daarin te zullen
reusseeren, hoe zeer de wonde open, en over het geheel de staat derzelve reeds
van dien aard was, dat ook hij instemde, dat ten deezen geene amputatie, of
kunstbewerking van dien aard, konde bewerkstelligd worden.’
Ik zogt alzo ter woonplaatse van deezen Geneesheer een geschikt verblijf voor
mijne Huisvrouw, en zij gaf zich aan zijne geneeskundige voorschriften over, met
dat gevolg, dat wij al spoedig van zijne zijde meer en meer hoop erlangden, en met
dien allergelukkigsten uitslag, dat mijne Huisvrouw, na die voorschriften circa vijftien
maanden gevolgd te hebben, nu een maand
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geleeden, compleet en radicaal van den open Kanker geneezen, met mij alhier is
geretourneerd, zonder eenig verder hinder of letzel van dit accident te hebben
overgehouden, zodanig dat die zelfde ervaren Genees- en Heelkundigen alhier,
welke bevorens hadden gedeclareerd geen middel hoegenaamd ter harer redding
bekend te zijn, thans edelmoedig erkennen, dat zij volkoomen geneezen is, en dat
zij de verdiensten van den voorn. Heere KATZENBERGER, welke boven hunner aller
ondervinding in dit opzicht verheeven zijn, naar waarde bewonderen.
Het is mijne zaak niet, de wijze van geneezing in deezen, in derzelver aanvang
en voortgang, te openbaren; de berichten, welke ik daarvan mogt kunnen geven,
zouden, daar de Geneeskunde mijn vak niet is, zeer onvolkomen zijn, en de middelen
zeker zijn mij onbekend.
Ik geef dus alleen daadzaken op, voor welker waarheid ik kan instaan, terwijl ik
vermeene, dat deeze van dat belang zijn, dat zij elks aandagt zo wel, als het bijzonder
onderzoek van elk Geneesheer, verdienen, - en ik eindige deezen, met ook hier
mijne opentlijke en hartgrondige dankbetuigingen te vernieuwen voor de zorg, door
meergemelden zoo ervaren Geneesheer, ten aanzien mijner Huisvrouw, (die
voorzeker, met de hulp van het goedertieren Opperweezen, aan hem het behoud
van haar leven te danken heeft) zoo gelukkig aangewend; terwijl ik voorts de eer
heb, mij met consideratie te noemen
Mijn Heeren!
Uw Wel Ed. zeer bereidwill. Dienaar,
J. DE HEER JUNR.

Dordrecht
den 15 Junij 1807.
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Baurdry des Lozieres' beschrijving van een katoen-insect.
(Uit The Works of the American Philosophical Society.)
Het Insect, van 't welk het Dierlijk Katoen komt, draagt, in de West-Indiën, bij de
Engelschen den naam van Insect Fly-carrier, of Vlieg-draagend Insect. Elk Inwooner
der West-Indiën kent en vreest den vraatigen Worm, die zo veel nadeels op hunne
Indigo- en Cassada-Plantadien aanrigt. De Cassada-worm wordt even als de
Zijde-worm voortgebragt, en komt voort uit eitjes, door de moeder gelegd, naa de
herschepping in eene kapel. Het eitje komt uit omtrent het einde van Julij, wanneer
het opgroeiend rupsje bekleed wordt met eene huid, die de schitterendste kleuren
vol verscheidenheids ten toon spreidt. In de maand Augustus bijkans gereed zijnde
om de gedaantverwisseling te ondergaan, legt het kruipend Insect dat heerlijk
bekleedzel af, en trekt een bevallig zeegroen overtrekzel aan, 't welk onderscheidene
tinten ten toon spreidt, naar de verschillende kronkelingen van het Diertje en het
vallen der lichtstraalen. Dit nieuw opsierzel is de voorbode van de kwellingen, die
het wagten. Terstond daarop komt een zwerm van Ichneumon-vliegen 'er op
aanvallen, en dringen hun angel in de huid huns slagtoffers; zij bezetten den rug
en de zijden, en ten zelfden tijde leggen deeze Vliegen de eitjes in het diepst der
door hun geboorde wonden.
Deeze verschriklijke werking verrigt hebbende, verdwijnen de Vliegen, en het
gestooken Diertje blijft een uur in een beweegloozen staat, uit welken het ontwaakt
met grooten honger en aan 't eeten valt. Dan neemt de grootte dagelijks toe, tot den
tijd dat de Ichneumon-vliegen uitkomen. De gelegde eitjes komen ten zelfden
oogenblikke uit, en de Cassada wordt oogenbliklijk overdekt met een duizend
wormpjes. Zij komen ter zijde uit elke porie te voorschijn, en dat als bezield kleed
overdekt den worm zo gansch en al, dat men 'er niets, dan alleen het voorste van
den kop, van zien kan.
Zo ras de wormpjes uit de eitjes zijn, en zonder de
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plaats te verlaaten, waar zij uit de eitjes voortkwamen, geeven zij eene vloeibaare
gomstoffe van zich, die, in de lugt komende, lijmerig en eenigzins vast wordt. Elk
deezer Diertjes vervaardigt voor zich een klein bekleedzel, eivormig van gedaante,
waarin het zich omwindt, maakende, als 't ware, zijn eigen doodkleed. Zij schijnen
alleen gebooren om te sterven. Deeze millioenen van bekleedzels zijn digt bij
elkander; het vervaardigen duurt geen twee uuren, en de Cassada-worm vertoont
zich als in een fraai wit kleed. Terwijl hij in deezer voege overdekt wordt, blijft hij in
een staat van volslaagene gevoelloosheid.
Zo ras dit bekleedzel geweeven is, en de kleine werklieden, die 't zelve
vervaardigden, weggegaan zijn en zich in hunne celletjes verborgen hebben, tragt
de worm zich te ontdoen van die gasten en het bekleedzel, waarin zij zitten. Hij komt
uit die omkleeding, beroofd van alle zijne voorige schoonheid, in een zeer verzwakten
staat, en bedreigd met een kort aannaderenden dood. Welhaast gaat hij over in den
Vlinderstaat, en, naa het bestaan gegeeven te hebben aan duizenden van eitjes,
verliest hij schielijk zijn eigen leeven, laatende aan den opkweeker een voordeel, 't
welk meer kan opbrengen dan noodig is om de toegebragte schade te vergoeden.
In omtrent acht dagen veranderen de kleine wormpjes, in die bekleedzels
omwonden, in vliegen met vier vleugels. De sprieten zijn lang en beweeglijk; eenige
hebben een staart, die bij andere niet bespeurd wordt. Zij eeten kleine Insecten van
het gezin van Acarus, en behooren blijkbaar tot het geslacht der Ichneumons of
Boorvliegen.
De Heer DES LOZIERES voegt 'er wegens het Dierlijk Katoen nevens: Het bekleedzel
deezer Diertjes is schitterend wit, en, zo ras zij 'er uit gekroopen zijn, kan men het,
zonder eenige voorbereidende omzigtigheid, gebruiken: het is vervaardigd van het
zuiverste en fijnste katoen; 'er valt niets uit te schiften; elk deel is even fijn, en zo
schoon als men zich met mogelijkheid kan verbeelden.
Het is daarom, dat de Berigtgeever van dit Insect den Americaanen aanraadt om
't zelve aan te kweeken, en op dezelfde wijze en tot het zelfde einde te behandelen
als de Zijde-wormen. Hij verklaart, daarenboven, dikwijls een overvloed van dit
Dierlijk Katoen gezien te
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hebben, zo dat men, in korten tijd, eene groote menigte kan verzamelen. Voorts is
het Dierlijk Katoen niet onderhevig aan de moeilijkheden, welke in het vervaardigen
van het Groeijend Katoen voorkomen; het kost minder tijds, minder moeite, en schijnt
de Heer DES LOZIERES niet te twijfelen of het zal den voorrang betwisten aan de
Zijde. Zijde, op wonden gelegd, baart ontsteeking; doch het Dierlijk Katoen kan als
linnen gebruikt worden, zonder eenig ongemak te baaren.

Over de koepok-inenting in China.
Sir GEORGE STAUNTON eene Verhandeling over de Koepok-inenting in de Chineesche
taal overgezet hebbende, het eerste Engelsche Boek, ooit in-China vertolkt
uitgegeeven, heeft die Inenting in de zo zeer volkrijke Stad Canton plaats gegreepen
en opgang gemaakt. Zo verre heeft dit anderzins met eigene inrigtingen en gebruiken
ingenomen en van 't geen bij andere gebruiklijk is afkeerig Volk, in dit geval, de
vooroordeelen overwonnen, dat men eene ruime Inschrijving heeft opengesteld,
om eene Inrigting te Canton te vestigen, waardoor die Inenting zich zal verspreiden
door het geheele omliggende Land, en voorts tot de verder afgelegene deelen diens
wijdstrekkenden Rijks.

Iets wegens Selim den III, den thans regeerenden Turkschen këizer.
Een Sekretaris van het Fransche Gezantschap, die lang te Constantinopole zijn
verblijf heeft gehad, heeft aangaande den thans regeerenden Sultan eenige
bijzonderheden in 't licht gegeeven, welke, uit hoofde der tegenwoordige
omstandigheden, opmerking verdienen.
SELIM DE III, GIHANDARI, Zoon van den Sultan MUSTAPHA DEN III, en Neef des
naastvoorgaanden Keizers ABDUL-HAMID, is geboren den vierëntwintigsten December
1761. Hij beklom den troon op den dertienden
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1789, zich met de Hattechan, of het zwaard van MAHOMET, omgordende. Al aanstonds
naa zijne troonsbeklimming vertoonde hij spreekende blijken van zijn oorlog zuchtig
karakter: in plaats van feesten en de gewoone vreugdebedrijven, onthaalde hij zijn
volk op een Tournooispel.
Turkije was gewikkeld in een geduchten Oorlog tegen de twee Keizerlijke Hoven
van Weenen en Petersburg; een sterke aanhang, aan welks hoofd zich de Sultane
VALIDé plaatste, wilde, het koste wat het wilde, den Vrede; SELIM bande zijne Moeder
in het Oud Serail, en verklaarde zich voor het voortzetten van den Oorlog. Doch
zijne Generaals ondersteunden kwalijk zijn besluit, en de Vrede wierdt geteekend
te Yassi, op den negenëntwintigsten December 1791.
De Fransche Revolutie trok toenmaals de opmerking van alle Kabinetten van
Europa. Met veel bekwaamheids bediende zich CATHARINA DE II van die groote
gebeurtenis, om het Turksche Ministerie eenen schrik aan te jaagen, hetzelve
inboezemende, dat de onmagt, in welke het Hof van Versailles was gevallen, Rusland
de hand volkomen ruim liet om zijne groote ontwerpen voort te zetten. De Divan
kon niet onkundig zijn, dat men niets minder bedoelde, dan de Ottomannen uit
Europa te verjaagen; en SELIM, lang door zijne Staatsdienaars en zijn eigen verstand
bestreeden, bewilligde eindelijk in het teekenen van een verbond met zijnen
natuurlijken en onverzoenlijken vijand. Het Manifest, welk die Monarch tegen Rusland
in 't licht gaf, wijst aan, met welk eene heimelijke verontwaardiging hij de verdrukking
dier gewaande vrienden verduurde.
In zijn dagelijksch leeven vertoont SELIM deugden en hoedanigheden, die een
Europisch' Vorst tot eere zouden verstrekken. Zijn geest is ontheven van die
verouderde vooroordeelen, die ten onbeklimbaaren scheidmuur dienden tusschen
de Musulmannen en de Christen-natien; hij bemint de kunsten en letteroesfeningen;
Arabische Dichtstukken, die in hooge achting zijn, worden aan hem toegeschreeven.
Zijne verdraagzaamheid omtrent de Franken (de algemeene benaaming van alle
Christenen) is inzonderheid opmerkelijk ten aanzien van de zulken, die te
Constantinopole woonen. Voorbeelden worden daarvan aangevoerd, die men in de
geschiedenis zijner Voorzaaten vergeefs zoude zoeken. De Sultans, bij voorbeeld,
hebben het

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

354
altijd als beneden hunne waardigheid beschouwd, de Franken met eenen oogslag
te verwaardigen, die zich voor de deuren van het Serail of van de Moskee bevonden,
om den stoet te zien voorbij trekken. SELIM DE III, te paard na de Dschami rijdende,
verwaardigt zich niet slegts, de Franken aan te zien, die zich aan den weg vervoegen,
maar het gebeurt ook wel, dat hij hen groet, met een hoofdknikken, wanneer deeze
uit eerbied hun hoofd ontblooten. Merkwaardig is het zelfs, dat deeze Europische
groete dermaate strijdig is met de Oostersche zeden, dat, onder een minder
verdraagzaam Vorst, dezelve den Christenen zeer strenge bestraffingen zou kunnen
berokkenen.
Bekend is het, dat de Groote Heer dikmaals, te Dolma-Backdscheh, afzonderlijke
gesprekken met de Franken houdt, welke hij in zijnen dienst wil gebruiken. Eindelijk,
in zijn paleis heeft hij feesten gegeeven aan Fransche familien te Pera en Galata;
agter een traliewerk gezeten, vermaakte hij zich met het zien van de Europische
danzen, en vooral met het hooren van het liedtje: Malbrouck s'en va-t-en guerre, 't
welk op een orgel wierdt gespeeld, terwijl allen, daarbij tegenwoordig, hunne
stemmen daar nevens paarden. De geliefde zang des Sultans wierdt welhaast een
volksliedtje, en zeer dikmaals hoort men het in den mond der Tschaikschu, die het,
indedaad, dermaate verknoeid hebben, dat het naauwelijks kenbaar is.
De volgende anekdote, die op de beste getuigenisfen rust, is een verder bewijs
van SELIM's verregaande goedwilligheid jegens de Franken. Veelen van hun waren
te Bujukdere vergaderd, om aldaar tegenwoordig te zijn bij een vermaard feest, welk
'er zou gegeeven worden. De Sultan, die een scheepstogtje deedt, liet zich aldaar
aan land zetten, en doorwandelde het ruime veld, midden onder de gezelschappen
van Christenen. 'Er ontstondt een hevig onweder; de Dames hadden haare
regenschermen uitgespreid; doch toen haar wierdt onder 't oog gebragt, dat de
Groote Heer alleen het regt hadt om 'er zich tegen de zon en den regen van te
bedienen, haastten zij zich om dezelve zamen te plooien. SELIM, onder het
wederkeeren na zijn jagt, dit blijk van eerebetoon bemerkende, liet straks den
Franken weeten, dat zij zich van hunne parapluien konden bedienen, even alsof hij
'er niet ware.
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Zeer dikmaals doorwandelt de Sultan de straaten zijner hoofdstad, in het strengste
incognito, nu eens met een groenen tulband en het Albaneesch gewaad, dan
wederom met de hooge zwarte muts der Arnauten, en den grooten rooden mantel
der Bosniakken, met gouden haakjes versierd. Gemeenlijk wordt hij in deeze
wandelingen van slegts vier persoonen verzeld, volmaakt eveneens als de Sultan
gekleed. Aldus bezoekt hij de casernen, de koffijhuizen, de schoolen, de
hoofdwagten; op staanden voet belooningen of straffen toedeelende.
Volgens de godsdienstige en landswetten van het Keizerrijk moet elk Musulman
een handwerk kennen; de Sultans zelve zijn van die verpligting niet ontslagen.
Diensvolgens heeft SELIM DE III zich in het schilderen van neteldoek geoeffend. In
naavolging van dit luisterrijk voorbeeld, is dit werk dermaate in de mode gekomen,
dat, bij alle aanzienlijke lieden, de meeste divans en bedden met neteldoek bespreid
zijn, door de vrouwen, of zelfs door den heer des huizes beschilderd.
Ondanks het kortstondig misnoegen, welk de Sultan, ten tijde van den Russischen
Oorlog, tegen de Sultane VALIDé hadt opgevat, heeft deeze Vorst altijd veel liefde
en achtinge voor zijne Moeder betoond. Deeze Sultane bezat eene bijzondere
genegenheid voor de Franschen, en nooit heeft zij dit gevoelen ontveinsd, zelfs in
tijden, wanneer de vijanden van Frankrijk, door hunne listen en laagen, alwat na
dien kant overhelde uit het Serail tragtten te verwijderen.
SELIM heeft drie Zusters, aan Pacha's getrouwd, doch hij heeft geene natuurlijke
erfgenaamen. Naa zijn overlijden schijnt de Ottomansche troon te moeten vervuld
worden door een van zijne beide Neeven, MUSTAPHA en MAHMOUD, Zoonen van den
naastvoorgaanden Sultan ABDUL HAMID. De oudste is zevenëntwintig, de jongste
tweeëntwintig jaaren oud; met veel zagtmoedigheids worden zij door den
regeerenden Sultan behandeld, in erkentenis der weldaaden, die hij van hunnen
Vader heeft genooten. Nogtans zijn zij, volgens een onheugelijk gebruik, in het
binnenste van het Groot Serail opgesloten; alleen op plegtige dagen, bij voorbeeld
op het feest van Beyram, worden zij bij zijne Hoogheid ter handkus toegelaaten.
Aan geene anderen wordt tot hen de toegang vergund, dan aan
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Vrouwen, voor onvrugtbaar bekend, en aan zwarte Gesnedenen.
SELIM DE III is de zevenëntwintigste Keizer van het Ottomansche geslagt, de
(*)
vierëntwintigste Groot-Sultan, en de negentiende Kalif .

Schilderkundige beschouwing van het panorama, voorstellende
de stad Napels, geschilderd door den heer Prevost.
(Medegedeeld door A. FOKKE, Simonsz.)
Nooit te vooren heeft de Schilderkunst, op eene volkomener wijze, een algemeener
nut kunnen bereiken, dan sedert de Panoramische Tafereelen derzelver beschouwers
tot in de verst afgelegene oorden, op de gemakkelijkste en onkostbaarste wijze,
kunnen overbrengen, en het beschouwend oog en opmerkend oordeel op de
wonderen van Natuur en Kunst, welke door geheel Europa verspreid zijn, doen
vestigen. Door haar behulp zijn duizenden, die nooit in de gelegenheid waren om
hunnen leerlust en roemwaardige nieuwsgierigheid door buitenlandsche Reizen te
voldoen, te midden van het leevendig en bevallig Parijs, het door oudheid en
grootsche gedenkstukken eerwaardig Rome, het op rijkdom en zeemagt trotsche
Londen, en het wonderbaarlijk, door vlijt en kunst, (in vergelijking dier aloude Steden)
bijna in één oogenblik daargestelde Amsterdam, gevoerd geweest, en daardoor in
staat gesteld, om van de juiste ligging, gebouwen, omtrek, grootte, magt en aanzien
dier waereldberoemde Steden een veel juister denkbeeld te kunnen vormen, dan
eenige andere afbeelding, platte grond, of bijzondere gezichten, hun ooit te vooren
daarvan hadden kunnen verschaffen; waardoor de kennis der Staatkundige
Aardrijkskunde, wat het voorkomen en aanzien der voornaamste Hoofdsteden
betreft, op de volkomenste wijze algemeen gemaakt wordt.
Echter, hoezeer dit alles, door de Panoramische voorstelling van, op de plaatsen
zelven, naauwkeurig afgetekende gezichten, bewerkt kunne worden, zo dat men
den

(*)

Bekend is het, dat SELIM DE III deezer dagen onttroond, en voorts door toegediend vergif van
het leeven is beroofd.
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nieuwsgierigen verscheidene Steden en oorden, op eene zeer gemakkelijke wijze,
kan doen beschouwen, is het alleen voor het uitmuntend kunstpenseel van den
Heere PREVOST bewaard gebleeven, om die beschouwing van de nagebootste
Natuur bijna tot den hoogstmogelijken trap van waarheid te verheffen, en de
verbeelding tot in zo verre te begoogchelen, dat de beschouwer eindelijk het
bemaalde doek, dat hem overal omringt, voor huizen, water, lucht en aarde begint
te houden, en zich in de Steden zelven, welke de Kunst hem voorstelt, meent te
bevinden. Dit ongemeen vermogen, van schilderkundige nabootfing der waarheid
in de Natuur, had plaats in alle de Tafereelen, welke deze, in dit vak van
Schilderkunst, tot heden toe, voortreffelijkste Kunstenaar, voor het oog van het
Publiek heeft opgehangen, en wordt ook thands weder met veel recht bewonderd
in het Panoramisch Tafereel der zo oude, als, uit hoofde van derzelver ligging en
merkwaardige natuur- en kunst-wonderen, alom beroemde Stad NAPELS.
Niet allen, echter, die het uitwerksel der Kunst met goedkeurende toestemming
en streelend genoegen beschouwen, zijn in de gelegenheid geweest om dien trap
van kunstkennis te bereiken, welke 'er vereischt wordt, om de begoogchelende
Tafereelen van eenen PREVOST behoorlijk in alle derzelver verdiensten te
bewonderen. Het mingeoefend gezicht vordert, hier en elders, eene aanwijzing,
waardoor het in des Schilders denkbeeld kunne indringen, en zijne keuze van
behandeling naar derzelver waarde kunne schatten.
Om, derhalven, deze wijze van schilderkundige beschouwing voor elk meer
gemakkelijk te maaken, hebben wij telkens elk Panorama, dat de Kunst ons sedert
eenige jaaren heeft aangeboden, met het oog eens Schilders beschouwd, en wat
ons in hetzelve, alleen met betrekking tot de Schilderkunst, opmerkenswaardig
voorkwam, aangestipt, ten einde den beschouwer der Panoramische kunstwerken
een dubbel vermaak te verschaffen, door, daar hem in de uitvoerige Topographische
(*)
en Historische Beschrijving het belangrijke en merkwaardige der voor-

(*)

Deze Beschrijving, gedrukt te Amsterdam bij P.J. UYLENBROEK, en voorzien van een', ter
verklaaringe dienende, platten grond, is aldaar en in het Panorama à 5½ st. te bekomen.
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werpen geschied- en oudheidkundig wordt verklaard, ook de schoonheid, waarheid
en verheven voorstelling der Natuur, voor zo verre die in deze voorwerpen enkel
een gewrocht der Kunst is, op grond van reden te doen opmerken.
Deze ons altijd aangenaam gevallen zijnde werkzaamheid herhaalen wij nog met
zo veel te meer ijver, bij het Tafereel van Napels, dat ons thans ter beschouwinge
voorgesteld wordt, als dezé bijzonder schilderagtig gelegene, en om derzelver
oudheid en de haar omringende natuurwonderen beroemde Stad, reeds van ouds
geheel aan Dicht- en Schilderkundige Beschrijvingen gewijd is geweest.
De Kunst heeft dan, in de eerste plaats, bij de keuze van dit voorwerp derzelver
verheven smaak gevolgd; daar eene zo welgebouwde Stad, die aan de eene zijde
door hooge gebergten omringd en aan de andere zijde door de zee bespoeld wordt,
den beschouwer eene geduurige afwisseling van niets met elkander gemeen
hebbende, en echter allen tot een schoon en treffend geheel zamenvloeijende
partijen, voor den geest brengt.
Uit deze mengeling van elk op zich zelf, met eene eigene waarde van
kunstuitdrukking, op den aanschouwer werkende bijzonderheden, ontstaat een
zodanig schilderagtig contrast der hoofddeelen, dat het geheel als door de Natuur
zelve voor de nabootsing der Kunst schijnt bestemd te zijn: welke waarheid den
Heer PREVOST, bij het zien dezer schoonheden, voorzeeker getroffen, en hem ook
aangespoord zal hebben, om deze zo belangrijke Stad niet aan zijn kunstpenseel
te onthouden.
Bij deze kunstvoordeelen, welke zo wel de ligging als bouwwijze der Stad zelve
den Kunstenaar opleveren, heeft hier deszelfs doordenkend en vindingrijk vernuft
nog eene toevallige natuurschoonheid bijgevoegd; door de Stad te doen beschouwen
als door eene hooge zon verlicht, welke aan de meestal vlakke daken het voordeel
bijzet van, tegen de te lood staande muuren, hier en daar door schaduwen (als zijn
tinten en reflexiën) min en meer sterk uit te komen, en hierdoor de straaten, kaaijen,
markten enz. voordeelig te doen onderscheiden; waardoor een groote partij licht
aan het gaatsche Tafereel medegedeeld is.
Naauwkeurigheid, in de getrouwe nabootsing der
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voorwerpen, blijkt aan den vasten en niet twijffelagtigen omtrek derzelven, wier
bijzonder eigene, en in alle andere oorden vreemde hoedanigheid, ons op de
waarheid der nabootsing volkomen kan doen betrouwen. Wij zullen, derhalven, als
zijnde nooit ter plaatse zelve geweest, ons in dezen met dat kenmerk van juistheid
vergenoegen; alleen nog opmerkende, dat de Kunstenaar, in dit waarlijk geringste
gedeelte zijner kunst, nog zo veel te minder te mistrouwen is, daar hij zijne
naauwkeurigheid, in het waarneemen der voorwerpen, ons in zijn Panorama der
Stad Amsterdam, welker gelegenheid onze Stadgenooten volkomen, en den meesten
onzer Landgenooten genoegzaam, bekend is, op de overtuigendste wijze heeft
doen blijken: behalven dat het betoog der overeenkomst van dit Tafereel met het
oirsprongkelijk Tafereel, dat de Natuur den Schilder heeft aangeboden, buiten ons
bestek ligt, 't welk zich alleen bepaalt tot het aanwijzen der schilderkundige
schoonheden, welke dit kunstgewrocht, ook al ware 'er geen Napels in de Natuur
voorhanden, echter bewonderenswaardig zouden doen zijn.
Om echter alle de schoonheden der Kunst, welke zich rondsom in dit groot Tafereel
het opmerkend oog aanbieden, naar waarde, en met de behoorlijke naauwkeurigheid,
te beschrijven, daartoe zoude een geheel boekdeel vereischt worden; hetwelk
nogthands voor den oordeelkundigen Kunstbeschouwer veele overtollige, en voor
den onkundigen veele onverstaanbaare aantekeningen zoude behelzen, en welligt
voor beiden zo langwijlig als lastig zoude zijn. Men verschoone ons, derhalven, van
zulk een' moeijelijken en tevens vruchtloozen arbeid, en houde het ons ten goede,
dat wij liefst verkoozen hebben, alleen op eenige weinige voornaame deelen van
dit groot kunstgewrocht, de aandacht onzer Leezeren meer bijzonder te bepaalen.
Deze bij uitstek schoon en kunstrijk behandelde partijen treffen aan den zeekant
inzonderheid ons oog, alwaar de Kunst in het kabbelend water de Natuur derwijze
heeft nagebootst, dat wij het, na langduurig 'er op te staaren, eindelijk wezenlijk
meenen te zien vloeijen en tegen de kust met schuimende golfjens breeken.
De Gezichteinder, of horizon, ter linker zijde des Tafereels door de straalen der
zonne verlicht, komt glansrijk tegen de deinzende lucht uit; en in de verst-
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afgelegene schepen, zo wel als in die, welke in de haven en op de reede liggen,
wordt men verrukt over de meerdere en mindere toonen, of afneeming der
tusschenlucht, en waarheid van kleur, welke, op de verschillende afstanden, met
alle kunstgevoel is waargenomen.
De somtijds verschrikkelijke, echter in het voorgestelde oogenblik bevallige,
Vesuvius, en het omliggende schilderagtig gebergte, doen zich met alle
kunstwaarheid op; de Vuurbaak, Haven en alle de groote Gebouwen en Muuren,
welke tot voorgrond dienen, zijn vol kunstgevoel van licht en bruin, natuurlijk, krachtig
en gemakkelijk geschilderd.
Eindelijk de stoffagie, hoewel uit den aart der ligging en afstand kleiner dan wel
in de voorige Panoramas, verliest echter niets van het eigenaartige en plaatselijk
gebruikelijke der inwooneren, en levert door de talrijkheid, zo wel als door de
afwisselende groepen van personagiën, rijdtuigen enz. den beschouwer een
aangenaam en treffend genoegen op.
Hiermede zouden wij van de beschrijving van dit schilderkunstig voorwerp kunnen
afstappen, ware het niet dat de onzeekerheid, waarin de meeste beschouwers, die
in Napels niet bekend zijn, verkeeren, omtrend zekere kronkelende trekken, welke
zich op sommige plaatsen van het Tafereel, maar voornaamlijk bij dat gedeelte
opdoen, waar de ruïne en oude metzelwerken der voormalig aldaar gebouwde
Bastions den langen mast, waarop, bij sommige gelegenheden, de vlag opgeheessen
wordt, ten voetstuk verstrekken, eenige opheldering vorderde. Deze trekken en
kronkelingen worden aldaar, en overal waar zij voorkomen, veroorzaakt door den
nog overgebleven geborsten steenen vloer van het Bastion, dat aldaar pleeg te
staan, die van zo eene aanmerkelijke hoogte, als waarop de beschouwer ondersteld
moet worden geplaatst te zijn, zich aldus voor het gezicht opdoet. Deze opheldering,
welke wij uit den mond van ooggetuigen, die deze Stad menigmaalen in persoon
bezocht hebben, ontleenden, meenden wij den aandachtigen en alles naauwkeurig
opmerkenden, doch met de plaatselijke omstandigheden min bekenden beschouwer,
niet te moeten onthouden; te meer, omdat dezelve almede een blijk oplevert van
de getrouwheid, waarmede de Schilder de geringste, en zelfs min bevallige
kleinigheden, in zijn Tafereel heeft waargenomen.
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Met moeite wederhouden wij ons, ten einde ons oogmerk en bestek niet tevens te
overschrijden, van hier, gelijk het anders wel verdiende, gewag te maaken van dat
bijzonder, en van de aandoeningen der Kunstschoonheid geheel verschillend, echter
niet min treffend en verheven gevoel, dat bij sommige, in de Geschied-, Oudheiden Natuurkunde geoefende, beschouwers ontstaat, zo dra zij zich, door de Kunst
begoogcheld, op dezelfde plaats meenen te bevinden, welke reeds, in de vroegste
eeuwen der bekende Geschiedenis, door de aloudste Grieksche Volken werd
bewoond: eene plaats, waar men den zo algemeen bekenden en de nieuwsgierigheid
van alle reizigers opwekkenden Vesuvius regt voor zich liggen ziet; waar men het
Eiland Caprea, vermaard door de laatste levensuuren van den wellustigen Grijsaart
TIBERIUS, benevens de wonderbaarlijke overblijfselen der grijze oudheid, de bedolven
Steden Herculanum, Pompeji enz., waaruit zo veele schatten der aloudheid
opgedolven zijn, met eigen oogen beschouwen kan, alsmede het groote Paleis te
Portici, hetwelk de meeste dier Gedenkstukken der lang van de aarde verdweenen
Volken in zich bevat; waar men den zonderlingen Pausilippus, en op denzelven de
vreedzaame Begraafplaats, waarin het stof van den éénigen VIRGILIUS rust, met
kunstgevoel betrachten kan; waar het beruchte Hondenhol en de rookende grond
van Solfatara zich aan het nieuwsgierig oog opdoen; in één woord, waar men al
datgene tevens kan overzien, wat ons, door de berichten der Reizigers, als het
aanmerkelijkste van geheel Italien wordt voorgesteld. - Wij besluiten dus deze onze,
alleen schilderkundige, beschrijving, met den wensch, dat de Kunst, door middel
van dit door haar uitgevonden zo onkostbaar als gemakkelijk reistuig, ons al verder
in de gelegenheid stellen zal, om ook de overige merkwaardige Hoofdsteden van
Europa, met zo veel waarheid en treffende schoonheid, voor den opmerkzaamen
geest te brengen.
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Kenschetsen van de kleine Grieksche dichteren.
(Uit het Engelsch.)
De weezenlijke bevalligheden, aan de Classike Schrijveren eigen, hebben elk, die
vatbaar en gevoelig is voor de schoonheden van vernuft, smaak en welzeggenskunst,
bekoord. Zints het herleeven der Geleerdheid, hebben ontelbaar veele Taal- en
Oordeelkundigen zich onledig gehouden in de schoonheden, welke zij gevoelden,
ten toon te spreiden, of hunne poogingen aangewend, om de duister- en
zwaarigheden, die bij het leezen zich opdeeden en eene vrugtbaare leezing der
Ouden belemmerden, op te klaaren en uit den weg te ruimen. Zo zeer heeft men
zich, in dit vak, beijverd, dat 'er tegenwoordig weinig ter nadere opklaaring overblijft:
de arbeidzaamste uitlegger ziet, en niet zelden met leedweezen, zijne diepstdelvende
naspeuringen en scherpzinnigste aanmerkingen voorgekomen door den arbeid van
vroegere Oordeelkundigen. - Dan, naardemaal 'er naauwlijks een grooter onderscheid
is tusschen der Menschen gelaatstrekken, dan tusschen derzelver
zielsbegaafdheden; en daar, door dezelfde voorwerpen, verschillende gevoelens
bij onderscheidene menschen verwekt worden, - zullen de werken van smaak en
vernuft eene onuitputbaare stoffe opleveren tot het maaken van oordeelkundige
aanmerkingen. Het is op dit beginzel, dat Schrijvers van den tegenwoordigen tijd
het waagen durven, aan den arbeid hunner voorgangeren het een en ander toe te
voegen, zonder te vreezen dat zij van trots of vermetelheid zullen beschuldigd
worden.
Dit doet het ook mij waagen, eenige aanmerkingen, tot de kleindere Grieksche
Dichters betrekkelijk, mede te deelen, zonder dat ik mij schroomvallig aan eene
tijdrekenkundige orde binde.
Het Grieksche Puntdicht valt het eerste onder mijne waarneeming. Voor het
schoone van deeze kleine opstellen, die den oorsprong aan Griekenland
verschuldigdzijn, kan niemand ongevoelig weezen, dan hij, wiens smaak bedorven
is door het min kiesche vernuft der laatere en
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hedendaagsche Puntdichteren. In de daad, om door de eenvoudige bevalligheden
van het Grieksche Puntdicht getroffen te worden, moet de smaak niet gevormd zijn
zelfs volgens den beroemden MARTIALIS. Onder de Latijnsche Dichters streeft, in dit
slag van opstellen, CATULLUS de Grieksche naast op zijde. De Anthologia, nog
voorhanden, zijn vervaardigd door verscheide Schrijvers; en 'er is naauwlijks een
genoegzaam getal Puntdichten van één, genoegzaam om zijne manier van die van
anderen te onderscheiden. Genoeg zij het, in 't algemeen, aan te merken, dat
derzelver schoonheid menigmaal niet gelegen is in een geestigen slag, maar in de
eenvoudigheid van het denkbeeld en de zagtvloeijendheid der taale.
De Gouden Verzen van PYTHAGORAS, schoon niet uitsteekende door de sierlijke
wijze van zeggen of het vloeijende der versmaat, zijn nogthans ten hoogsten schoon
in de korte en kragtige wijze, waar op zij de Zedekunde aanprijzen, en bijkans
Christen-deugden inboezemen. - De vroegere Wijsgeeren in Griekenland droegen
hunne leeringen in verzen voor, niet zo zeer omdat zij zich in het Character van
Dichters wilden vertoonen, als wel, omdat de zedelijke voorschriften, in dichtmaat
overgeleverd, zich te vaster in het geheugen hunner Leerlingen hegteden.
PYTHAGORAS heeft elken noodzaaklijken Leevensregel in dit kleine Dichtstuk
begreepen; en hij, die 't zelve zijner geheugenisse aanbeveelt, zal geen gids
ontbreeken, om zijn gedrag, in alle voorkomende gevallen, te regelen. Dan, hoewel
de Zedeleer deezer verzen derzelver verdienstlijkste schoonheid uitmaake, zijn ze
niet geheel verstooken van Dichterlijke verdiensten.
Die edelaartigheid van ziel, welke altoos waar vernuft vergezelt, heeft de Dichters
en Wijsgeeren, door alle eeuwen heen, aangezet om voor de zaak der Vrijheid uit
te komen en te pleiten. ALCAEUS, van wiens verdiensten wij een zeer hoog denkbeeld
mogen vormen uit de overblijfzels der oudheid, behaalde eerst eenen letterroem
door een Dichtstuk, Stasiotica getiteld, behelzende een hevig uitvaaren tegen
PITTACUS, ten dien tijde Tiran van Athene. Dit Dichtstuk is der algemeene schipbreuke
niet ontkomen, en wij hebben slegts eenige brokken van deezes Schrijvers werken,
door de oude Letterkundigen bewaard. Wij moeten ons, derhalven, te
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vrede houden met zijn Character te leeren kennen uit den oordeelkundigen
QUINTILIANUS en den geleerden DIONYSIUS VAN HALICARNASSUS: eerstgemelde beweert,
dat hij bondig, verheven, naauwkeurig was, en, in veele opzigten, op HOMERUS
geleek; de laatstgemelde kent hem grootschheid, kortheid en zagtvloeijendheid toe,
in gelijke maate door alle zijne werken verspreid.
STESICHORUS stak uit, volgens het oordeel van QUINTILIANUS, in sterkte van vernuft.
Hij schonk aan het Lierdicht al de deftigheid van het Heldendicht. Hadde hij de kunst
verstaan om de sterk opwellende drift zijns vernufts te bedwingen, hij zou HOMERUS
op zijde gestreefd hebben; dan, ongelukkig vervoerde de vuurigheid zijner geaartheid
hem buiten de paalen van juist schrijven; en hij schijnt, door eene overlaading van
schoonheden, het treffende verlooren te hebben.
De brokken, ons van MENANDER overgebleeven, bezitten schoonheids genoeg,
om elk liefhebber van Letteren het gemis zijner werken te doen bejammeren. Eenigen
hebben geoordeeld, dat de vernielende hand des tijds nooit grooter schade aan de
beschaafde Letteren toebragt, dan door het verdelgen der Blijspelen van MENANDER;
maar, dewijl TERENTIUS diens geest en stijl bewaard heeft, zijn wij eenigermaate
schadeloos gesteld wegens het gemis van het oorspronglijke, door de naauwkeurige
naavolgingen diens treffelijken Schrijvers. QUINTILIANUS, een bevoegd Regter in
deezen, heeft MENANDER aangeduid als den Man, alleen genoegzaam om onzen
smaak en stijl te vormen. De weinige overblijfzels, ons door STOBAEUS bewaard,
hebbe men voor uitsteekend te houden, zo van wegen de schoonheid der gevoelens,
als uit hoofde van de zuiverheid der taale. Zij zijn egter te algemeen bekend, om
hier eene breeder vermelding te vorderen.
SIMONIDES wordt door LONGINUS beschreeven als een Dichter, bovenal in 't
hartroerende uitsteekend. Zeer weinige zijner schriften zijn de schipbreuk des tijds
ontkomen. Het kleine Dichtstuk op Danäc is egter genoegzaam om de oordeelvelling
van LONGINUS te regtvaardigen. Niets kan tederder, niets kiescher hartroerend
weezen. - Daar is iets onuitdrukbaar behaagelijks in de voorstelling van eene Moeder,
zich vervoegende bij een slaapend kind, onbewust van alles wat gevaar mag heeten,
met alle de teerhartigheid van moeder-
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lijke zorge. - Een ander opmerkenswaardig stuk van deezen zelfden Dichter, voor
de verdelging bespaard, is van eenen geheel anderen aart: een Hekeldicht op de
Vrouwen.
ALCMON, van Laconia, levert een ander bedroevend voorbeeld op van de vernieling,
door de hand des tijds aangerigt in de dierbaarste Werken der Oudheid. Van dien
Dichter, weleer door geheel Griekenland vermaard, aangehaald bij de Geleerden,
vermeld door den mond der Schoonen, is de naam, in de tegenwoordige eeuwe,
naauwlijks bekend. ATHENAEUS HEPHAESTION, over PINDARUS schrijvende, EUSTATHIUS
en PLUTARCHUS hebben deezen Dichter aan de volstrekte vergetelheid ontrukt, door
eenige stukken van hem te bewaaren. Minnezangen, die, zints zijnen tijd, eenige
der grootste Dichters onledig hielden, en gevoelige leezers en leezeressen zo zeer
troffen, waren van zijne uitvinding. Alle Dichters vóór hem hadden zich van zesvoetige
verzen bediend. Hij voegde 'er eene andere versmaat nevens, en hem mag, met
regt, de eer toegekend worden van de uitvinding dier verzentrant, welke OVIDIUS en
andere Latijnsche Dichters den weg wees in deeze soort van opstellen.
ARCHILOCHUS, die Schimp- en Liefdezangen deedt klinken, slaagde in beide, gelijk
wij mogen opmaaken uit de getuigenissen van twee bevoegde Kunstregters,
HORATIUS en LONGINUS. Daar 'er niet genoeg van hem is overgebleeven, om ons in
staat te stellen tot het beoordeelen deezer getuigenissen, moeten wij op hun gezag
het laaten aankomen.
LUCIANUS vermeldt, in eene zijner Zamenspraaken, dat de Dichters aan Jupiter
de hoogstklinkende bijnaamen hebben toegevoegd, enkel om een brommenden
toon aan hunne verzen te geeven. De Lofzangen van ORPHEUS vloeijen over van
deeze bijvoegwoorden, en de leezer walgt menigmaalen wegens klinkende verzen,
van zin ontbloot. Indien zij egter opgesteld waren voor de Muzijk, kunnen zij het
gestrenge der berispinge eenigzins ontgaan: want het schijnt een vrij algemeen
aangenomen regel, die nog heden ten dage stand houdt, dat men op de woorden
in de Operas en stukken voor de Muzijk weinig agt slaat: maar de Verzen van
ORPHEUS, indien die, welke voorhanden zijn, ten staal zijner overige kunnen strekken,
zijn zeker niet geschikt
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om de steenen te beweegen. 't Geen men aangemerkt heeft ten opzigte der
Lofzangen van ORPHEUS, mag toegepast worden op veele andere Grieksche opstellen
van denzelfden aart. Dan eene algemeene oordeelvelling is zelden juist, en men
moet bekennen dat men 'er eenige onder aantreft, die waarlijk verheven en schoon
mogen heeten, inzonderheid die van CALLIMACHUS.
'Er was eene soort van Gedichten bij de Atheniensers, welke op onze Balladen
zweemde. Bij het naderen van eenen Oorlog, naa het behaalen eener Overwinning,
of het lijden eener Nederlaage, verspreidden de Dichters en Staatslieden doorgaans
onder den Volke een kort Dichtstuk, strekkende om hun moed in te boezemen of
van vreugde te doen juichen. SOLON, der Athenienseren wijze Wetgeever, was al
te zeer overtuigd van het vermogen der Dichtkunste op het menschlijk hart, om dit
kragtdaadig hulpmiddel te verwaarloozen in den aandrang zijner wetten en het
verspreiden zijner instellingen onder de laagere volksrangen. 'Er zijn nog eenige
van zijne stukken voorhanden, die de inwendige kenmerken draagen, dat ze
voorbedagtlijk opgesteld zijn om het Volk met eene zugt voor Vrijheid te bezielen,
liefde tot de Deugd in te boezemen, en gehoorzaamheid aan de Wetten te leeren.
Ze zijn in de maat van de Elegie geschreeven, doch hebben niets van den
liefdewekkenden trant van OVIDIUS; ze zijn manlijk, zedeleerend en streng. Door
zijne Dichtstukken, gelijk bekend is, werden de Atheniensers aangemoedigd, om
den oorlog, welken zij wanhoopend gestaakt hadden, te hervatten; en het was in
gevolge van de geestdrift, door deeze Zangen ingeboezemd, dat zij eene volkomene
overwinning op hunne vijanden behaalden.
TYRTAEUS stelde zijne stukken in dergelijk een trant op; doch bepaalde zich geheel
tot Krijgsonderwerpen. Zo sterk wordt Krijgsdapperheid en Vrijheidsliefde
ingeboezemd in zijne dichtstukjes, dat het geenzins grootspraak is, de overwinningen,
door de Grieken op de Persiaanen behaald, zo veel aan TYRTAEUS, als aan MILTIADES
of THEMISTOCLES, toe te schrijven. - Van dien invloed der gezangen op den Volksgeest
hebben laatere eeuwen, en ook onze tijd, bij een en ander Volk, de spreekendste,
zeer bekende blijken opgeleverd.
Weinigen der oude Schrijveren zijn minder geleezen dan LYCOPHRON. De
duisterheid zijner Dichtstukken
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stuit niet alleen den Leezer, maar maakt hem wendig; nogthans is misschien het
mangel aan klaarheid, schoon hoogst ongevallig, eene schoonheid te agten in een
werk, 't geen uit voorspellingen bestaat. Voorzeggingen en Godspraaken zijn altoos
voorbedagtlijk duister geweest, en bijkans onverstaanbaar. Hij, die agtslaat op deeze
oningeblaazene voorzeggingen des Heidendoms, verzaakt vrijwillig zijne rede, en
gelooft te meer, naar gelange hij minder verstaat. Dan, het zij LYCOPHRON te prijzen
of te laaken valt wegens de duisterheid, die zijne voordragt omwolkt, vast gaat het,
dat hij, te deezer oorzaake, nimmer een geliefd Schrijver zal worden. Ondanks de
poogingen van den grooten POTTER om hem op te helderen, blijft hij moeilijk, en zal
waarschijnlijk met stof bedekt blijven liggen in de boekerijen van oudheidliefhebberen.
De Dichtstukken van BACCHYLIDES, hoe zeer verwaarloosd bij de hedendaagschen,
stonden in groote agting bij een Ouden, dien men voor een bevoegd Regter hieldt
ten aanziene van Letterkundige verdiensten. HIERO twijfelde niet om hem den
voorrang te geeven boven PINDARUS, wiens Odes men in 't algemeen geroemd heeft
als proefstukken van het uiterste, 't geen menschlijk vernuft kon opleveren. Het
gevoelen van HIERO mag, egter, met geen geringen schijn van aanneemelijkheid,
in twijfel getrokken worden, wanneer men aanmerkt, dat zijn character als
beoordeelaar onder den invloed stondt van Hovelingen, om wier gunst te winnen
hij niet schroomde de waarheid te kort te doen.
De vrolijke, de geestige, de wellustige ANACREON is elk bekend. De onderwerpen,
door hem uitgekoozen, de trant, waarop hij ze behandelt, hebben allen, die voor
vermaak en dichtkunst gevoelig zijn, ingenomen. 'Er heerscht, in de daad, eene
uitgezogte tederheid, keurigheid en smaak in de gevoelens, door hem uitgeboezemd:
dan ik heb altoos gedagt, dat de schoonheid zijner verzen voor geen gering gedeelte
ontstondt uit de keus zijner woorden en de bijzondere welluidenheid zijner verzen.
- Strenge Zedenmeesters hebben beweerd, dat ANACREON's verzen strekken om
dronkenschap aan te moedigen en wellust te prikkelen. Dan, deeze aanmerking
zou men, in zeker voege, kunnen t'huis brengen op een groot aantal der keurigste
Schrijveren van ouden en van laateren tijd. Een man van smaak en oordeel zal
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de schoonheden van een opstel bewonderen, zonder toe te laaten dat de gevoelens
invloed hebben op zijne beginzelen of op zijn gedrag. Hij zal de losbandige en
wulpsche trekken in de Anacreontische Schrijvers aanzien als kleine speelingen
van een weelderig vernuft, om te behaagen in een uur van feestlijke vrolijkheid, en
niet als geschikt om een regelmaat zijns gedrags op te leveren. - Welke ook de
zedekundige strekking van ANACREON's Dichtstukken moge weezen, vast gaat het,
dat hij geen wedergade hebbe in de soort van Dichtstukjes, door hem uitgekoozen.
Groot zeker is het getal zijner navolgeren geweest; doch weinigen zijn wel geslaagd.
De meesten, die van Wijn en Liefde op den trant diens Griekschen Dichters waagden
te zingen, leverden stukjes, meer gelijkende naar het broddelwerk eens onkundigen
Schilders, dan naar de trekken van eene meesterlijke hand.
SCALIGER, wiens oordeel, schoon zomtijds in twijfel getrokken, zeker groot gewigt
behoort te hebben, sprak met grooten lof over de Schriften van OPPIANUS; een
Dichter, die, schoon men hem vergeleeken heeft met VIRGILIUS in diens
Landgedichten, enkel geleezen wordt door minnaars der Grieksche taale, en den
gemeenen leezer slegts bij naame bekend is. De Keizer CARACALLA, onder wiens
Regeering deeze Dichter bloeide, zegt men, was dermaate ingenomen met diens
verzen, dat hij last gaf, hem een Stater voor elk vers te geeven. Hedendaagsche
Oordeelkundigen durven egter den smaak van CARACALLA in twijfel trekken. Van
zijne werken zijn eenige het verderf ontkomen, dan andere daarin ingewikkeld
geworden. - OPPIANUS was een Taalkundige, en door alle tijden heen zijn de werken
van Taalkundigen bij uitstek min bewonderd dan de kragtvolle proeven van een min
beschaafd vernuft. De Taalminnaar is te vrede, als hij taalfouten vermijdt; de Dichter
der Natuure tragt schoonheden uit te drukken. OPPIANUS heeft het lot ondergaan
van meest alle Taalkundigen; hij werd weinig geleezen: dan de leezer van smaak
zal 'er nogthans veele plaatzen in aantreffen, die hij schoon zal noemen, hoewel hij
'er de benaaming van verheven aan zal ontzeggen.
TRYPHEODORUS volgde zeker de voetstappen van HOMERUS, en niet ongelukkig.
Hij verheft zich wel niet tot die hoogte; dan het is genoeg te zijner aan-
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prijzinge, dat hij, met een gemaatigd aandeel in de beroemdheid van HOMERUS,
eene grootere naauwkeurigheid aan den dag legt. Hij kan met voordeel geleezen
worden, niet alleen met een dichterlijk, maar ook met een geschiedkundig oog. Waar
HOMERUS den draad zijner geschiedenisse afbrak, vatte TRYPHEODORUS dien weder
op. In de daad, zijn Dichtwerk is een noodig toevoegzel aan de Iliade, zonder 't welk
de Leezer onvoldaan blijft. - TRYPHEODORUS zegt men dat een ander Dichtwerk
geschreeven hebbe, getiteld Οδυσσεια λειπογραμματη, waar hij, in elk Boek, de
letter, die de talletter des Boeks uitmaakte, niet gebruikt hadt. Zodanig iets is
beuzelagtig, en beneden een man van verstand; dan men moet bekennen, dat het
veel moeite in gehad hebbe, en ten bewijze strekt van groot geduld. Het benadeelt
het character van TRYPHEODORUS niet als Dichter; dan het moet aangezien worden
voor eene misgeboorte van een kundig', doch zijn vlijt kwalijk besteedenden
Letterkundigen. Heeft HOMERUS den Strijd der Kikvorschen en Muizen, heeft VIRGILIUS
nu en dan laage voorwerpen bezongen, zonder hun Dichterlijk Character te verliezen;
mindere Dichters mogen ook, zonder van dwaasheid of kinderagtigheid beschuldigd
te worden, zich in onaanstootelijke kleinigheden toegeeven.
In het leezen van deeze en andere kleindere Dichteren, wier Werken nog
voorhanden zijn, vindt de liefhebber van de Grieksche Dichtkunst eene behaaglijke
verscheidenheid, naa het leezen van de verhevene en schoone voortbrengzelen
van HESIODUS, HOMERUS en THEOCRITUS; en iedereen, die regtmaatige aanspraak
maakt op het bezit van smaak, moet onderschrijven het gevoelen van HORATIUS, in
deeze regelen uitgedrukt:
Non si priores Maeonius tenet
Sedes Homerus, Pindarica latent
Ceaeque & Alcaei minaces,
Stesichorique graves Cataenae.
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Een nachttooneel in Italie.
(Naar het Hoogduitsch van den Heere FRIEDRICHSEN.)
Al peinzende wandelde ik, op zekeren avond, aan den voet van den vermaarden
berg Gargano: ik kwam van de jagt; vermoeid van een geheelen dag bespiedens
van de ruischende snippenvlugt, ging ik zitten rusten onder een eikenboom. 't Was
tien uur; de maan verlichtte eene schilderagtige landstreek; ik bewonderde dezelve,
zoo als men op den ouderdom van twintig jaaren zich verwondert. In dien leeftijd
van begochelingen en geluk vertoont zich alles aan ons onder de lachende kleuren,
met welke de jeugd de verbeelding tooit. Waarom moet, in den rijpen leeftijd, de
Rede de weldaadige begochelingen van de lente des leevens verdrijven, zonder
haar te vervangen? Helaas! het licht dier dwingelandische Godheid sloopt
onherstelbaar het zwak gebouw onzer genietingen; en, even als de bliksem, verdelgt
het al verlichtende.
Niets evenaart een schoonen Italiaanschen nacht, die romaneske nachten, wier
doorschijnende en bloozende sluier het bekoorende Hesperie meer verfraaid dan
bedekt. In mijne ziel voelde ik het onmerkbaar gemurmel van duizend
onderscheidene en onverklaarbaare klanken weergalmen, die in den avondstond
in 't midden der velden gehoord worden, wanneer men zich volmaakt stil houdt. In
de verte ontdekte ik de majestueuse bergen, die boven den Abrussus uitsteeken,
nevens derzelver bevrozene toppen, die door het bleeke licht der
warmte-bliksemflikkeringen van oogenblik tot oogenblik verlicht wierden. Bij
tusschenpoozen hoorde ik het dof gedruis der golven en het schrikwekkend en
eenzaam zuchten des Roerdomps. Zwaanen, die zeewaarts vloogen, zweefden
boven mijn hoofd, en ten halve onderscheidde ik de treffende toonen der
Nachtegaalen, onder de digte takken van eenige olijfboomen verscholen, wier
bladeren door het licht der Maane verzilverd waren. Ik zag rondom mij, met den
vuurigen wensch van eenen vriend te vinden, die mijne geestvervoering kon gevoelen
en 'er in deelen. Vrienden! sprak ik tot mijzelven, zuchtende; heb ik nog vrienden?
Misschien stellen zij geen belang meer in hunnen speelgenoot, omdat hij niets dan
verveeling aantrof in die steden, op die smaakelooze en eentoonige straaten, alwaar
zijne vrienden hun aanweezen voortsleepen. - Deeze vreeze van te zijn vergeeten
deedt mij de pijnlijke gewaarwording eener volkomene alleenstellinge in alle haare
uitgebreidheid gevoelen.
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Het heelal scheen mij eene woestijn, het gezang der Nachtegaalen eene treurklagt;
met angst hoorde ik het gedruis der golven; eene onbepaalde zwaarmoedigheid
drukte mijnen boezem, en ik rees langzaam op, treurig mijne oogen op de wolken
vestigende, die thans de helderheid der Maane mij onttrokken; zij dreeven over, en
eensklaps praalde de Maan met nieuwen luister. O verbaazende veranderlijkheid
van een leevendig en gevoelig hoofd! Kunnen dan de verhevene tafereelen, welke
de Natuur voor ons ten toon spreidt, ons niet roeren, dan wanneer zij met het licht
praalen, welk onze gewaarwordingen hun leenen? Of is het alleen hun invloed op
ons, die de natuur onzer gewaarwordingen bepaalt? Mijne treurigheid verdween;
mijne denkbeelden klaarden ijlings op; met snelle schreden spoedde ik mij na den
rand van het bosch, en hoe digter ik dien naderde, hoe meer die betoverende
eenzaamheid nieuwe bekoorlijkheden in mijne oogen kreeg. De limoenboom, de
doornhaag vertoonden zich tusschen de olijfboomen, en groepen donkergroene
laurierboomen, met roozenkleurige bloemen, staken boven die zilverkleurige
olijfboomen uit, wier zagte en zuivere tint de velden en bosschen deezer fraaije
oorden in den hoogsten graad verfraait.
Diep in een kreupelbosch bemerkte ik eene witagtige siguur, welker gedaante ik
niet duidelijk kon onderscheiden; twijfelagtig bleef ik staan; het witte beeld scheen
zich te beweegen. Een oogenblik geloofde ik, dat het eene speeling mijner
verbeeldinge was; doch eindelijk daaromtrent zekere kundschap willende inneemen,
trad ik zagtjes voorwaarts tusschen de takken, en kon welhaast een jong meisje
onderscheiden, in 't wit gekleed; in haare hand hieldt zij eene lier, en leunde tegen
een boom; haare schoonheid, haare jeugd, haare bevallige en ongedwongene
houding, leenden haar in mijn oog iet luchtaartigs, iet hemelsch, 't welk de laatste
hand leide, om de landstreek, die mij omtingde, met eene bijkans toveragtige
bekoorlijkheid te bekleeden; zij zong met eene zagte stem; ik hoorde haar met
verrukking.
Elvire, speelende op de luit,
Verzelt dus zingend' haar geluid:
Ik groet u, wapprend lentezuchtje,
Wiens adem zomerhitte koelt;
'k Begroet u, boomen, dal, gehuchtje,
Gelukkig veld, zoo mild bespoeld;
Ook u, die van de bergen daalt,
En zoo getrouw mijn stil gezang herhaalt.
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Wat malsche geur verkwikt mijn rust,
Door 't loddrig westen zacht gekust,
Dat, speelend door deez' schoone dreeven,
Verkwikking aan verkoeling paart.
Die berg, met wolkenglans omgeeven,
Door duizend zangen wijdvermaard,
Die woesten storm trotzeert en tijd,
Rijst voor mijn oog in volle majesteit.
De zee smoort schuimend in het zand,
Niet ver van hem, op 't effen strand;
De tortel kirt, in droeve toonen,
Hoe zwaar 't verlies van d'echtvriend klemt;
En de avondstar begroet mijn toonen,
Wanneer mijn hand de snaaren stemt.
ô Heldre wachtster, zijt gegroet!
Mijn rust wordt, bij uw flikkring, dubbel zoet.
Ook gij verheugt mijn kloppend hart,
In zoete dweeperij verward,
ô Nachtvorstin, wier zachte blikken,
Gelijk de daauw de bloem besproeit,
Mijn boezem streelen en verkwikken!
Die borst heeft nooit van min gegloeid;
Maar, buigt mijn fierheid voor haar magt,
Tot u wend ik mijn juichtoon of mijn klagt!

Het gezang hieldt op; doch de jonge schoonheid ging voort, met eene losse hand
de snaaren haarer lier te roeren; van tijd tot tijd neuriede een Nachtegaal, met eene
zagte stemme, als 't ware om de welluidende klanken der Onbekende te herhaalen;
vervolgens zweeg hij eensklaps, en ik schreef hem de begeerte toe, om, even als
ik, naar de welluidende toonen te luisteren, welke de schoone Zangeresse sloeg.
Mijne aandagt belette mij te bemerken, dat ik bespied wierd; een jongeling, met
eenen dolk gewapend, schoot ijlings op mij toe: ‘Gij zijt een man des doods, indien
gij de geringste beweeging maakt!’ riep hij: ‘waarom verschuilt gij u zoo digt bij mijne
zuster?’ - O Dio! schreeuwde de Zangeres. - Door deeze vraag wierd ik eenigzins
ontzet, omdat ik tusschen de struiken was verward, zoodat ik mij
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beweegen noch verdeedigen, en ook mijn snaphaan niet konde grijpen, welken ik
eenige schreden van mij af had neergezet; ik moest dan besluiten om te dadigen.
‘Neem mijn snaphaan,’ zeide ik tot mijnen aanvaller, ‘en houd hem, tot dat gij van
de onschuld mijner oogmerken zijt overtuigd.’ Deeze voorslag, welken een
moordenaar zekerlijk niet zou gedaan hebben, scheen den vreemdeling tot staan
te brengen; hij luisterde na mij: ik zeide hem, dat het mij onmogelijk geweest was,
niet te tragten, de welluidende stemme zijner bekoorlijke zuster te hooren, en dat
ik met geen ander oogmerk had gezogt, mij voor haar te verbergen, dan ter
voorkominge dat ik door mijne tegenwoordigheid haar deed schrikken. Vervolgens
verzogt ik hem lachende, mijne brieventas ter loops in te zien, om aangaande mijnen
naam, mijnen rang, enz. onderrigt te worden. Hij zag aldaar brieven van
voorschrijvinge aan de beste huizen eener nabuurige stad. Dit deedt hem zijne
misvatting in alle derzelver uitgebreidheid gevoelen; hij smeekte mij, hem die te
vergeeven, stak den ponjaard in den gordel, en liep na zijne zuster, welke hij straks
bij mij bragt, haar verzoekende, een goed woord voor hem te doen. Het schoone
meisje was nog bleek en beevende; nogtans scheen zij met vermaak in haar broeders
gerustheid te deelen, en verzogt mij ernstig, de wijze, op welke wij kennis gemaakt
hadden, te vergeeten. ‘Beken, egter,’ zeide zij, ‘dat een man, die zich tusschen de
doornheggen verschuilt, 's avonds ten 11 uure, met een snaphaan in de hand, op
den eersten aanblik het voorkomen van een gevaarlijk weezen moet hebben!’ Ik
praatte eenige minuten met de jonge lieden, en wilde afscheid van hun neemen,
hoewel de broeder mij verzogt hadt, hen na hunne Villa (landgoed) te volgen, toen
de beminnelijke Zangeres haaren broeder mijnen snaphaan uit de hand nam, en
lachende tot mij zeide: ‘Denk 'er niet aan om de vlugt te neemen, ongetrouwe Ridder!
mijn dappere beschermer heeft u overwonnen; gij zijt mijn gevangene, en door de
wetten van eer veroordeeld, de Prinsesse, welke gij wilde vervoeren, te
gehoorzaamen!’
Bekoord door het moeten ondergaan van eene zoo zagte strasfe, volgde ik de
doorluchtige Prinses, en belastte mij met het draagen van haare lier. Dit speeltuig,
aan 't welk ik zoo veel danks schuldig was, herinnerde haar haaren zang; bloozende
vraagde zij mij, of ik dien gehoord had. In antwoord daarop herhaalde ik het lied.
‘Hoe wreed is dit!’ zeide zij: ‘een arm meisje kan met niemant vertrouwelijk spreeken,
zelfs niet met de starren! Maar hoe vindt gij deeze Cantate?’ Ik wilde haar
antwoorden; doch zij viel mij driftig in de rede, zeggende: ‘Ik moet u vooraf be-
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rigten, dat ik 'er de steller van ben, opdat gij het niet te streng beoordeelt, 't geen
ons beiden zeer zou belemmeren.’ - ‘Signora!’ hernam ik, ‘is mijn geheugen niet de
waarborg van al het vermaak, welk ik in u te hooren heb ondervonden?’ - ‘De
eigenliefde,’ gaf zij tot antwoord, ‘wil het mij wel doen gelooven.’ Vervolgens wilde
zij weeten, wat mij in haar gezang 't meest hadt behaagd. Ik herhaalde de drie laatste
regels: ‘Mijn borst heeft nooit van min gegloeid,’ enz. ‘Ach! houd u stil!’ riep zij: ‘ik
verzeker u, in 't vervolg deeze onbescheidene regels te zullen weglaaten’ ..... ‘En
gij zult, zoo doende, uwe denkbeelden de treffendste bekoorlijkheid ontneemen!’
hernam ik met aandoening. - Wij bereikten den ingang van eene prachtige laan, die
van hooge populieren wierdt belommerd. Don GIOVANNI liep voor ons uit in diepe
gedagten. - ‘Men moet bekennen, mijn broeder,’ sprak de Zangeres, ‘dat men onder
uw geleide niet al te veilig is! Indien mijn gevangene eens de hoorns hadt
opgestoken?’ - ‘Gaarne laat men zich door u beheerschen, dit weet ik bij
ondervinding,’ antwoordde haar broeder glimlachende. - ‘Welk eene galanterie!’
hernam Donna CAROLINA. ‘Het is mij hoogst aangenaam, dat gij in mijn gezelschap
zoo beminnelijk wierdt.’ - Thans oordeelde ik het welvoegelijk, mij te verwijderen;
doch mijne schoone Zangeres veroorlofde het niet; haar dringend verzoek paarde
zij bij dat van haaren broeder, om mij over te haalen, eenige dagen bij hen te
vertoeven, en beweerde, dat iemant, die ledigen tijd genoeg hadt om haare gezangen
met gevaar van zijn leeven te beluisteren, ook den tijd moest hebben, die 'er noodig
was om haare gesprekken in prosa aan te hooren, ‘'t geen mijn fort is!’ voegde zij
'er nevens. Wij traden in eene fraai versierde Salon; de schilderijen, daarin hangende,
verbeeldden trekken uit de geschiedenis der Romeinsche helden, en door de
openstaande raamen drong in het vertrek de balsemgeur der Spaansche jasmijn,
van de sering en de oranjeboomen, rondom de Salon geplaatst. Omtrent middernacht
wierdt 'er een kostbaar avondmaal opgedischt, waarvan de stille GIOVANNI, met eene
eenigzins stijve beschaafdheid, de honneurs waarnam, terwijl zijne beminnelijke
zuster alle de bevalligheden der blijgeestigheid ten toon spreidde.
Donna CAROLINA was achttien jaaren oud, hadt eene bloozende kleur, groote
zwarte oogen vol vuur en dartelheid; de treffende werking van haar gelaat verfraaide
al wat zij sprak; haar zwart en blinkend hair golfde in krullen over baaren gordel; zij
zag 'er uit als HEBE, en alle de aantrekkelijkheid van haaren ouderdom en karakter
was over haaren
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geheelen persoon verspreid. Volkomen was ik overtuigd, dat nooit eene zoo treffende
schoonheid mijne aandagt hadt gewekt; doch ik gevoelde, dat nabij CAROLINA's
verblindende schoonheid mijn hart vrij bleef. Ik beging de onregtvaardigheid van
haar al te natuurlijk, al te guitagtig, al te geestig, misschien al te loos te vinden. Toen
ik haar toevallig voor de eerste maal zag, behoefde ik een zwaarmoedig, neerslagtig,
peinzend, zelfs een ongelukkig weezen, - ja inderdaad ongelukkig, ten einde het
onuitspreekelijk genoegen te kunnen smaaken van zijne traanen op te droogen, al
zuchtende de weeklagten te kunnen hooren, welke dit romanesk weezen tot de
zwijgende PHEBE rigtte, en het deelgenoot te maaken van die verhevene
vertederdheid, welke een gezigt van Italie bij een helderen maaneschijn in mij wrogt.
CAROLINA in 't oog krijgende, dagt ik, zulk een weezen te hebben gevonden: daar
haar gezang mij scheen eenige overdenkingen te behelzen, geloofde ik, dat de
voorwerpen, die ons omringden, en aan welke zij zelve hunne grootste bekoorlijkheid
bijzette, door haar uit het zelfde oogpunt als door mij beschouwd wierden; indien
het zoo geweest ware, zoude ongetwijfeld de liefde deeze eenstemmige
gewaarwordingen hebben vervangen! Maar, helaas! Donna CAROLINA was niet
romanesk; zij lachte en praatte, in weerwil der statelijke stilte der natuur, even alsof
het op den vollen middag geweest ware! Het sloeg mijnen moed ter neder, dat ik
haar boven den invloed der uitwendige voorwerpen op onze gewaarwordingen zoo
zeer verheven zag. Ik voorzag dat zij mij zou uitlachen, indien ik bestaan had haar
te zeggen, dat ik een oogenblik te vooren traanen had gestort, door het ruimschoots
botvieren aan beschouwingen van de donkere nevels van het verledene en den
somberen nacht van het toekomende; ik giste, dat eene wanhoop-verwekkende
scherts haar eenig antwoord zijn zoude ...., en mijn hart bleef vrij bij de verblindende
CAROLINA.
Hoe veel meer belangs stelde ik in haaren broeder! In den bloei zijns leevens
scheen Don GIOVANNI onder het gewigt eener verborgene smart te bezwijken. Zijne
bleeke kleur, die bekoorlijke trekken als met een floers bedekte, de kwelling, die
men in zijne schoone blaauwe oogen las, zijn onwisse en traage gang, alles noopte
op eene onweerstaanbaare wijze tot medelijden met hem. Zijne zuster boertte van
tijd tot tijd met hem over zijne diepe verstrooijing, doch het geschiedde met zoo veel
zagtheids en omzigtigheids, dat het ligt te vermoeden ware, dat zij vreesde, eene
te aandoenlijke snaar te zullen roeren. Naa den maaltijd verzogt hij mij, zich eenige
oogenblikken te mogen afzonderen. Toen ik met CAROLINA alleen was, vraagde zij
mij, of het mij niet vreemd voorkwam, dat men, in het vreedzaam verblijf van Don
GIO-
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VANNI,

van den nacht den dag maakte? Ik durfde haar niet na de reden vraagen;
lachende vervolgde zij: ‘Wij volgen het voorbeeld van MINERVA's vogel; wij slaapen
overdag, en doen den gantschen nacht de oogen wijd open! Nu het avondmaal ons
van onze eerste wandeling heeft verpoosd, gaan wij eene tweede doen, die tot het
opgaan van den dageraad zal duuren. - Deeze omkeering van de gewoone orde is
de eenige troost, welken mijn broeder tegen knaagend hartzeer heeft gevonden,’
voegde zij 'er ernstig nevens. Driftig betuigde ik haar al het belang, welk hij mij
inboezemde; zij scheen 'er van getroffen, en naa eenige minuten zwijgens hervatte
zij het gesprek in de volgende bewoordingen.
‘Don GIOVANNI was, nu twee jaaren verleden, de volmaaktste Ridder van het
Koninkrijk Napels (indien het eene zuster geoorlofd zij, hem dit regt te doen
wedervaren); doch gij kunt 'er niet meer over oordeelen. Wij verlooren onze ouders
ten tijde der gedenkwaardige aardbeevinge, welke Calabrie verwoestte. Ik was toen
een jaar, en mijn broeder naauwelijks vijf jaaren oud. Wij alleen bleeven erfgenaamen
van den onmeetelijken schat onzer familie. Mijn broeder hadt het geluk van zijne
opvoeding verschuldigd te zijn aan een dier zeldzaame weezens, die met de zagtste
toegeevendheid onveranderlijke grondbeginzels en grondige kundigheden van
allerlei aart zamenpaaren. Mijn broeders leermeester hadt zijne ouders, zijne vrienden
en zijne bezittingen overleefd; niets meer verlangde hij op de aarde, dan het hoogste
geluk zijnes kweekelings. De grilligheden van het lot, de zonderlingste voorvallen
hadden aan zijn karakter eene zekere stemming tot het verhevene gegeeven, die
hem over alle onderwerpen, welke hij behandelde, met eene zekere heftigheid deedt
spreeken. Zijne blaakende welspreekendheid deedt het hart zijnes kweekelings
ontvlammen, en leerde hem, al wat 'er edels en groots in de natuur was, met
geestdrift beminnen. De Vaderlandsliefde wierdt mijn broeders heerschende drift,
en zijne geliefde helden waren MUTIUS SCOEVOLA en REGULUS.
Eindelijk kon Don GIOVANNI nuttig worden voor zijn Vaderland; hij zogt en nam
dienst. Treurig wierdt dit zelfde jaar gekenmerkt door den dood van onzen waardigen
leermeester, welken ik insgelijks als eenen vader beminde. Mijn broeder was zedert
eenige maanden kapitein, en wagtte met ongeduld na gelegenheid om zich met
eere te doen kennen, toen het geluk der wapenen ons geheel den nek toekeerde.
Het Fransche leger verscheen op onze grenzen. Don GIOVANNI, getrouw aan zijnen
Koning, trok onder diens standaarden ten strijde, en verheugde zich, ten
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langen laatste op het slagveld zich te bevinden nevens de afstammelingen der
aloude Samniten. Deeze jonge en dappere krijgsman, van den heldhaftigen geest
zijner voorouderen zich bezield gevoelende, hadt zelfs geenen inval van de
mogelijkheid van te kunnen overwonnen worden. Hoe groot was zijne
verontwaardiging, toen hij soldaaten de vlugt zag neemen, welke hij als onverwinnelijk
hadt beschouwd! Woedende, onvertroostbaar, verdeedigde hij met eenige dappere
lieden een zeer belangrijken engen weg; doch weldra gevaarlijk gekwetst, wierdt
hij genoegzaam buiten kennis na een landgoed gebragt, in de nabijheid van Napels
gelegen, alwaar ik mij toen bij eene vriendin bevond. Zoodra ik van mijn broeders
beklaagelijken toestand onderrigt was, schoot ik toe om hem op te passen. Doch 't
waren niet zoo zeer zijne kwetzuuren, als het rampspoedig lot zijns legers, daar hij
zich mede bemoeide. U zijne diepe verslagenheid te schilderen, ware mij ondoenlijk.
- O Rome! ô mijn Vaderland! riep hij dikmaals, met oogen, in traanen zwemmende,
wat is 'er van uwe vroegste kinderen geworden? Wie zal u uwe aloude veerkragt
wedergeeven? - Zoodra mijn broeder aan de beterhand was, besloot hij, Napels te
verlaaten. - Ik alleen kan niet overwinnen, sprak hij: hierom zal ik voortaan tot
eenzaame smeekingen mij bepaalen om het heil van mijn Vaderland.
Don GIOVANNI verzogt mij, hem te verzellen na het Landgoed, aan den voet van
den berg Gargano, 't welk ons toebehoorde, en beloofde, mij eene beminnelijke
Gezellin te zullen geeven. De schoone LAURA is het sieraad der stad Ortona; ik wist
dat mijn broeder haar aanbadt, en van haar teder wierdt bemind. Met verrukking
vernam ik, dat hunne echtverbintenis zou voltrokken worden, en wij in dit bekoorlijk
dal zouden woonen, werwaarts ongetwijfeld de vrede en het geluk ons zouden
volgen. Hij vertrok na Ortona, om zijne bekoorlijke bruid te gaan haalen, en met een
onbeschrijflijk ongeduld veobeidde ik zijne wederkomst te Napels. De streelendste
denkbeelden hielden mijne verbeelding onledig; met de geestverrukking der jeugd
schilderde ik mij het gelukkig lot, 't welk wij zouden genieten. Om kort te gaan, nooit
was mijne vrolijkheid hooger opgewonden, dan op den dag, tot het tijdstip van mijn
broeders terugkomst bestemd. Ach! welk een onderscheid tusschen den morgen
en den avond van dien verschrikkelijken dag! Don GIOVANNI keerde terug, wierp zich
op eenen stoel neder, zonder mij te zien, zonder mij te hooren, zonder mij te
omhelzen; de bleeke doodskleur lag op zijn gelaat, en met schrik vernam ik, dat hij
van zijn verstand beroofd was.
De getrouwe knegt, die hem verzeld hadt, verhaalde mij
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zijn ongeluk: Don GIOVANNI kwam te Ortona met de drist der vuurigste liefde, toen
hij in eens van de verschrikkelijke verwarring wierdt getroffen, welke in deeze stad
plaats hadt. Men berigtte hem, dat een Algierijnsche Zeeroover, wiens zeilen en
vlag men nog van den oever konde zien, in den nacht eenen inval hadt gedaan in
deeze ongelukkige stad. De barbaaren, naa de zulken, die weerstand wilden bieden,
vermoord te hebben, hadden onmeetelijke schatten weggevoerd; en veele inwooners
der stad waren hunne slaaven geworden. Don GIOVANNI ijlde na LAURA's huis; hij
vondt haaren Voogd zielloos, en vernam, dat de roovers het voorwerp zijner liefde
hadden weggevoerd. Mijn broeder, zich zelve niet, en door dit ijslijk berigt reeds in
zijn verstand geraakt, liep na den oever en wierp zich in zee, zijne handen tot haar
uitstrekkende, welke hij onherstelbaar hadt verlooren. Visschers vatteden hem op,
en met behulp van zijnen knegt wierdt hij na eene herberg gebragt. Straks beving
hem eene heete koorts; eene aanhoudende ijlhoofdigheid vertoonde hem LAURA
stervende; verscheiden dagen was hij tusschen leeven en dood. Eindelijk beterde
hij; maar, in eene verschrikkelijke gevoelloosheid gedompeld, een hardnekkig
stilzwijgen houdende, en bij tusschenpoozen zich aan eene stuiptrekkende droefheid
overgeevende, herkreeg hij zijne gezondheid, zonder zijn verstand en zijne
gemoedsrust weder te vinden. Nogtans gelukte het onzen ouden dienaar, hem na
Napels terug te brengen, door behulp van verscheidene voorwendzels; doch 's
anderendaags naa zijne wederkomst deeden eenige tusschenpoozen van kennisse
zijne wanhoop van nieuws ontstaan, en bijkans ware hij bezweeken onder de
menigvuldige aanvallen eener koortze, die voor alle de hulpmiddelen der kunst
stondt. - De aanhoudende oppassingen der tedere vriendschap zullen alleen hem
kunnen redden, zeide mij een ervaren Arts; laat hij reizen; zoekohem te vertederen,
hem traanen af te perzen; misschien zal hij alsdan zijne verstandsvermogens terug
bekomen. - Mijn leeven zoude ik voor mijnen broeder gegeeven hebben; met
vuurigen ernst beloofde ik, hetzelve aan hem te zullen toewijden, al ware het dat ik
voor altijd veroordeeld was, in hem niets anders te zien dan het bezielde
schaduwbeeld van den ongelukkigen Don GIOVANNI!
Wij vertrokken om ons herwaarts te begeeven; om tegen de hitte gedekt te zijn,
reisden wij bij nacht. Ik bemerkte, dat de kalmte en frisheid, die de nacht verspreidt,
mijn broeders kwaalen scheenen te verligten. Ik nam deeze aanmerking te baate,
om hem over te haalen, 's daags te rusten. Wij bereikten deeze aangenaame
wijkplaats, alwaar wij on-
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ze gelukkige kindsheid hadden gesleeten. Van nu af aan stelde ik alle middelen te
werk, die mijn hart mij aan de hand gaf, om dat van mijnen broeder te treffen. Mijne
tederste oppassingen waren niet in staat, zijne aandagt te wekken. Op zekeren dag
bestond ik, LAURA's naam in zijne tegenwoordigheid te noemen. Die geliefde naam
verwekte op zijne ziel een zoo snellen als diepen indruk; hij beefde en keek mij aan.
Ik vatte mijne lier; ik zong voor hem een lied, welk LAURA nog onlangs voor hem
gemaakt hadt; eensklaps wierp hij zich in mijne armen, onder het storten van een
vloed van traanen, en ik beschouwde hem als behouden. Deeze heilzaame crisis
wierdt gevolgd van eene langduurige bezwijming. Toen hij van dezelve was bekomen,
liet ik hem brieven van LAURA zien, nevens haar portret; ik sprak over haar; hij stortte
overvloedig traanen. Eindelijk begreep hij mij, en zijne droefheld, in den schoot der
vriendschap uitgeboezemd, liet af van zijn verstand te krenken. Van dien tijd af aan
heeft hij alle de verstandelijke en zedelijke vermogens, met welke de Natuur hem
hadt begaafd, ongevoelig wederom bekomen; maar de helderheid des dags doet
hem aan en valt hem lastig, het is voor hem de tijd om te slaapen; gaarne zwerft
hij, midden in den nacht, in de bosschen, die ons omringen. Altijd verzel ik hem in
zijne nachtwandelingen; de klank van mijne lier vertroost en behaagt hem. Mijne
blijgeestigheid wekt hem bij wijlen op. Het bekoort hem, met mij de zon te zien open ondergaan. Zijne wanhoop heeft plaats gemaakt voor eene sombere
droefgeestigheid; doch, veelligt, zal ik t' eenigen dage aan hem meer opgeruimdheids
bespeuren; en hoe groot zal mijne blijdschap zijn, indien ik daartoe heb kunnen
medewerken! In dit oogenblik leest hij eenige van LAURA's brieven; welhaast zal hij
op zijne tweede wandeling bedagt zijn, en gij zult ons verzellen, indien gij kunt
besluiten, geduurende een geheelen nacht, de rust 'er aan te geeven.’
Met de tederste bewondering had ik na CAROLINA's verhaal geluisterd. ‘Ach!’ zeide
ik zuchtende tot mijzelven: ‘CAROLINA is niet romanesk, maar zij is goedaartig en
meêgaande; zij heeft een teder hart, gezond verstand, een leevendigen, vrolijken
en natuurlijken geest; gelukkig, duizendwerf gelukkig de man, van wien zij-tot de
avondstar zal spreeken!’
Don GIOVANNI kwam wederom bij ons; de opslag van zijn oog hadt eenen trek van
verstandsverbijstering aangenomen; 't was duidelijk te zien, dat hij traanen hadt
gestort; hij groette mij als iemant, welke diep in gedagten was. Hoe groot was mijn
medelijden met zijne smart! Hoezeer wierd
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ik getroffen van den kus, welken hem zijne zuster gas, terwijl zij hem op een vrolijken
toon verzogt, met ons eene wandeling langs het zeestrand te doen! Ten zelfden
tijde wendde zij zich tot mij, om mijnen arm te vatten. GIOVANNI merkte aan, dat ik
wel zeer vermoeid zijn moest; met leevendigheid verzekerde zij het tegendeel, en
ik was bekoord, dat zij zich dus van mij verzekerde.
Zoo als wij uit de Salon wilden gaan, hoorden wij sterk aan de deur kloppen; men
deedt open; wij hoorden den ligten tred eener vrouwe, die met eene afgebrokene
stemme vraagde: ‘Waar is Don GIOVANNI?’ Hij gaf een doordringenden gil. LAURA
tradt binnen, en haar minnaar viel bewusteloos voor haare voeten neder!
Wie zou durven onderneemen, het onuitspreekelijk geluk van Don GIOVANNI te
schilderen, in het oogenblik dat hij, wederom tot zichzelven komende, zich in de
armen van zijne geliefde LAURA en van CAROLINA bevondt? Eindelijk wierdt het
raadzel opgelost; doch het was niet dan met zeer veele moeite, dat LAURA
genoegzaame bedaardheid kreeg, om van haare ongevallen te verhaalen.
‘Mijn ongelukkige Voogd,’ sprak LAURA, ‘was voor mijne oogen omgekomen; twee
Algierijnen voerden mij weg in hunne armen, ondanks mijn kermen en mijnen
wederstand; met doodsangst zag ik reeds het vaartuig, waarop zij mij wilden
inscheepen, toen wij, eenigeschreden van ons, eenige snaphaanschooten hoorden.
De inwooners van Ortona zogten zich te verdeedigen tegen de schraapzucht der
roovers; mijne vervoerders leiden mij op den grond neder, en schooten toe op het
gedruis, hoopende, ongetwijfeld, de duisternis te zullen te baat neemen, om de
schatten, welke zij mijnen landgenooten reeds ontroofd hadden, met nog andere te
zullen vermeerderen.
Ik verzamelde mijne kragten en mijnen moed, en, den angst mij vleugels geevende,
liep ik den gantschen nacht langs den oever, met oogmerk om Termoli te bereiken.
Ik kwam 'er inderdaad 's anderendaags met den dageraad; maar ik was bijkans
dood van vermoeidheid en vreeze, en bezat geene kragten meer, dan om mij neder
te werpen aan de voeten eener vriendinne van mijnen Voogd, en haar te smeeken,
medelijden met mij te hebben. Vijftien dagen lang overlaadde zij mij met moederlijke
zorgen; zonder haar zoude ik 'er niet meer zijn; eene gevaarlijke krankte hadt mij
op den rand van het graf gebragt; doch mijne beterschap viel mij nog smartelijker:
want toen vernam ik alles, wat mijn tedergeliefde GIOVANNI te Ortona hadt geleeden!...
Bedugt voor uwe gezondheid, en zelfs voor uw dierbaar

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

381
leeven, onder het gewigt der grievendste zorgen bezwijkende, besloot ik, mij te
Napels bij u te vervoegen; en bij mijne komst aldaar had ik het verdriet van te
verneemen, dat gij 'er niet meer waart. Oogenblikkelijk wilde ik wederom vertrekken;
ik wierd opgehouden, om mij te schikken naar de gebruikelijkheden van een
Gouvernement, 't welk zich begint te vestigen. Ik wilde ten minste schrijven; doch
men zeide mij, dat, door de onvermijdelijke maatregelen in oorlogstijd, de loop der
posten voor eene poos gestremd was. Helaas! wat konde ik 'er tegen inbrengen?
De liefde, de alvermogende liefde, kan egter de wetten van eenen Staat niet omverre
werpen.
Met deeze en nog andere verwijlingen verliep 'er eene maand, de langste, de
pijnlijkste maand van mijn geheele leeven. Eindelijk bekwam ik de noodige papieren
om mijne reize voort te zetten; en nu zie ik, dat men noch van hartzeer, noch van
ongeduld, noch zelfs van vreugde sterft! - Ach!’ zeide zij, minzaam lachende, tot
Don GIOVANNI, en op hem haare schoone oogen vestigende, die van de zoetste
traanen overliepen; ‘ach! indien ik niet met zekerheid had geweeten, dat Donna
CAROLINA hier was, en GIOVANNI in haar de beminnelijkste troosteres bezat, ik zoude
alles gebraveerd hebben, om vroeger hier te zijn. Ik zou mij vermomd, ik zou te voet
gereisd, ik zou, des noods, mijn leeven gewaagd hebben; ik ...’
Met een vuurigen kus viel Don GIOVANNI LAURA in de rede. ‘ô Liefde!’ dagt ik toen,
‘welk een goddelijk koloriet legt gij op LAURA's schoonheid! Ach! indien CAROLINA
aldus beminde!’ ... Ik zag haar beiden aan: LAURA's gloeijende kaaken, haare
spreekende oogen, de verwarring haarer denkbeelden, de dronkenschap haarer
vreugde, de wellustige wildheid, die in haar geheele aanweezen heerschte, haare
verrukkende bevalligheden deeden mijn hart kloppen. Zodanig is de schitterende
roos, die de oogen tot zich trekt en vervoert. Maar CAROLINA, de zoo belangrijke,
zoo bedaarde, zoo volmaakte CAROLINA, dagt mij een Engel des Lichts, ontheven
als deeze van onstuimige driften, en, even als deeze, een uitdeeler van geluk!
Naa verloop van ettelijke dagen verliet ik deeze gelukkige familie; altijd zal dezelve
bij mij in gedagtenis blijven.
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Merkwaardige bijzonderheden en algemeene aanmerkingen
aangaande de Russische krijgsgevangenen.
(Uit het Fransch.)
De volgende aanmerkingen omtrent de Russische Krijgsgevangenen, die, in de
jongste herhaalde Veldslagen, den Franschen in zoo een aanmerkelijk getal zijn in
handen gevallen, achten wij, veelen onzer Leezeren niet onaangenaam te zullen
weezen. Zij zijn ontleend uit eene Memorie van den Heere ROUZET, Officier bij de
Genie te Limoges. Met het opzigt over de Russische Krijgsgevangenen belast, heeft
hij derzelver zeden en gewoonten naauwkeurig opgemerkt, en hen dikmaals
ondervraagd. Zijne aanmerkingen stennen op daadzaaken, welke hij verzameld
heeft, en waarvan hij ooggetuige geweest is: zij hebben hem den weg gebaand tot
algemeene gevolgtrekkingen raakende de Natie, tot welke deeze gevangenen
behooren.
LICHAAMSGESTELDHEID. - In 't algemeen zijn de Russen van middelmaatige grootte,
hebben opene en zelfs gelukkige gelaatstrekken, en, 't geen zich niet ligt laat
begrijpen, zij zijn meestal zwart of bruin. Hunne huid is bruin en dik; de geleden zijn
vleeschig en niet zeer nerveus; de gang is zwaar: hun geheel uitwendig lomp
voorkomen schijnt sterkte aan te kondigen; ook zijn zij over 't geheel genomen sterk,
maar vlug noch leevendig.
Van tijd tot tijd ontmoet men onder hen meer stoute lieden, maar zonder vlugheid;
weinige van die schoone gestalten, in welke de regelmaatigheid der trekken bekoort.
Hunne oogen zijn zonder uitdrukking, zonder vuur. Allen hebben vrij schoone tanden,
korte handen, dikke en breede voeten, een korten hals, eene doffe en onaangenaam
luidende stem, doch minder hard en gemaklijker dan het Hoogduitsch.
Lang heeft de Heer ROUZET gemeend, dat deeze zoo goed als volkomene
eenpaarigheid van lichaamsgestalte, en die buiten de wetten der schoone Natuur
is, een gevolg was van de vermoeijenis, de ellende en van den harden toestand
des Russischen soldaats; doch naa eene aandagtige beschouwing van jonge
onderdaanen, edelen en vermogende luiden, kadetten en die nog niet lang soldaat
waren geweest, heeft hij dezelfde natuurlijke lichaamsgesteldheid gevonden; hieruit
meent hij geregtigd te zijn te besluiten, dat het 'er verre af is, dat de Russen die
bevallige gestalte, die losheid bezitten, welke men bij Volken onder gemaatigder
luchtstreeken aantreft.
ZEDEN. - De Russen uit dit oogpunt beschouwende, vindt
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men het geene gemaklijke taak, naauwkeurig en met waarheid alle de
verscheidenheden te ontwikkelen, welke men in de zeden van dit Volk aantreft.
Nogtans zijn 'er punten van zeer treffende gelijkvormigheid. De waarneeming van
godsdienstige plegtigheden, eene ongeregelde drift tot sterke dranken, en
ingenomenheid met de magt van hun Land: omtrent deeze stukken zijn het de
Russen onderling eens, doch verschillen voor 't overige in de bijzondere manieren
van hun dagelijksch leeven.
Sommigen zijn morzig en arbeidzaam; anderen slap en lui; veelen zijn bij
uitsteekendheid zindelijk op zekere feestdagen, terwijl de zelfde lieden op andere
(*)
tijden zich in het slijk wentelen, alleenlijk gekleed en bedekt met de geliefde Chinelle .
Hunne mutzen en schakos dienen hun voor zakken, en zij steeken daarin bijeen
den tabak, de fruiten, het papier, het geld, en in 't algemeen alwat zij bezitten.
Zij houden niet van aanhoudenden arbeid, zwaar of niet, en verkiezen altijd een
zwaaren en korten dienst boven ligt en gestadig werk. Het belang, die kragtlge
drijfveer der menschelijke daaden, werkt niet aanhoudend op deeze vernederde en
verstompte zielen. Veelen heeft men 'er gezien, in aanzienlijke huizen zeer voordeelig
geplaatst, alwaar van hun niet dan ligt werk, en wel bij afwisseling, gevergd wierdt,
die 'er niet langer dan eene maand of twee bleeven, en dan dezelve verlieten om
in de Kazernen te lanterfanten of te slaapen, of wel op eene liederlijke wijze het geld
verspilden, welk zij verdiend hadden, zonder, door bezuinigde uitgave, voor
toekomende behoeften gezorgd te hebben.
Zij zijn ondankbaar, immers onverschillig voor weldaaden en gunstbewijzen; en,
even als de Afrikaansche slaaven, hebben zij ontzag, achting noch vreeze dan voor
de zodanigen, die hen hard of met eene regtmaatige en beredeneerde strengheid
behandelen.
Zonder een uitgebreid oordeel der onderscheidinge, bezitten zij nogtans een
tamelijk fijn gevoel, om op te merken en op den regten prijs te schatten alwat voor
en tegen hen wordt gedaan, en het daarmede bedoelde oogmerk; zij raaden het,
daarvan de gevolgen berekenende, en treffen zeer dikmaals het waare. Zij
verzamelen zich, in die gevallen, in sluipvergaderingen; de kundigste opent de
vergadering; elk deelt aan de vergadering zijn gevoelen mede, en uit deezen bondel
van flaauwe straalen komt zomtijds een vonk van gezond verstand voort, welke
verbaast en verrukt.
Zij zijn lui en zeer hard op zichzelven; zij zijn niet gesteld

(*)

De Chinelle is eene soort van Kamerrok, zeer wijd, van grove en sterke stoffe gemaakt, waarin
zij zich omwinden, waarmede zij zich bedekken, en die hun tevens voor zak, nensdoek,
handdoek, nachtmuts, en zeer dikmaals voor matras verstrekt.
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op de geneugten, die het vermaak van den beschaafden mensch uitmaaken; diep
slaapen zij op den harden grond, en verkiezen zelfs de opene lucht en den grond
van eenen tuin boven de verschuiling in de Kazernen, boven de stroozakken, die
zij in hunne kamertjes hebben; zonder aanzien van saisoen of weder, omrollen zij
zich in hunne Chinellen, of in hunnen deken, en slaapen aldus acht, tien en zelfs
zestien uuren agtereen. Eigene of anderer smarten en berooidheid treffen hen niet;
ten deezen opzigte zijn zij stomp ongevoelig. Duizend voorbeelden, het een treffender
dan het ander, zouden ten bewijze kunnen worden aangevoerd. Met het volgende
zullen wij ons vergenoegen.
Op den 20 April deezes jaars kwamen twee dronkene Russen in de Kazernen te
Limoges; de minst beschonkene ondersteunde, naar gewoonte, den anderen.
Gekomen zijnde boven aan den trap aan het einde van de straat Haute-Vienne,
struikelt de eene en valt op de eerste trede; zijn kameraad, zich niet in staat
bevindende om hem op de been te helpen, vat hem bij de beenen en trekt hem
agter zich den trap af; het hoofd, welk het agterste gedeelte van dit vreemd rijdtuig
uitmaakte, stoot in het nederdaalen geweldig op elke trede; op de tiende trede
verandert de man, die hem trekt, van maatregel, legt hem in de lengte langs den
trap, en doet hem met eenen stoot na beneden rollen. De ellendige, geheel
gekneusd, geheel verbrijzeld, wierdt na het hospitaal gebragt, alwaar hij 's
anderendaags overleedt.
Het Kaartspel is een hunner geliefde vermaaken; indien zij vrijheid hadden, zouden
zij gaarne nacht en dag daarin doorbrengen; en, ondanks het verbod en een
naauwkeurig waaken daar tegen, speelen zij overal, en offeren koelbloedig hunne
soldij, hunnen slaap, en dikmaals hun brood daaraan op.
(Het vervolg hiernaa.)

Welgepast antwoord.
‘Mijn Zoon! gij zet thans den eersten stap op den weg tot Eer en Roem; zijt dapper,
standvastig en getrouw, als de Helden der Oudheid; bedenk dat het bloed van
Oostersche Keizers door uws Vaders boezem, dat van Napelsche Koningen door
uws Moeders aders omzwiert, en beloof mij, de vereenigde voorbeelden uwer
doorluchtige Voorouderen te volgen.’ Deze brommende aanspraak strekte ten
geleide en jongst vaarwel aan eenen Zoon, die gereed stond, het vaderlijk huis met
het slagveld te verwisselen. Het zijn juist die voorbeelden, welke ik zorgvuldig zal
vermijden, hernam de Zoon: want hebben zoo vele groote mannen eindelijk in u,
mijn Vader, een' arm' Adjudant voortgebragt, wat zou dan wel het lot van mijne
nakomelingen wezen?
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Leerreden van James Foster, DD., strekkende om te toonen, dat
de tijd, wanneer de leer des christendoms bekend gemaakt werd,
uit hoofde van den Staat en de omstandigheden der wereld, de
geschiktste was.
Maar, wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft GOD zijnen Zoon
uitgezonden.
PAULUS, Gal. IV:4.
Den Heeren Schrijveren der Vaderlandsche Letteroefeningen.
‘MIJNE HEEREN!
De Voorreden voor het nu laatst uitgekomen Stuk der Verhandelingen van TEYLER's
Godgeleerd Genootschap, wegens de Zendelingen en Zendelingsgenootschappen,
leezende, vond ik aldaar aangepreezen eene Leerreden van J. FOSTER, over de
geschiktheid des tijds, door GOD verkoozen, om de Euangelieleer bekend te maaken,
als dit onderwerp opzettelijk en zo fraai als bondig behandelende. Mij heugde zeer
wel, die Leerreden met genoegen geleezen te hebben. Mij bekroop de lust om de
leezing te herhaalen, en onder het leezen kreeg ik zin om dezelve te vertaalen (daar
zij, zo verre ik weet, niet vertaald is) en, als geen ongeschikt Stukje, Ul. ter plaatzinge
in uw Mengelwerk aan te bieden. Ik blijf, enz.
GODS Goedheid is niet alleen, bij uitstek, ten toon gespreid in de groote en treffende
gunstbewijzen, door Hem aan het Menschdom geschonken; maar deeze is
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desgelijks zigtbaar in den Tijd, door Hem tot die gunstbetooningen uitgekoozen.
Allen weeten wij, uit eigene ondervinding, dat het verwijlen van een gunstbetoon
dikwijls de waardije daarvan doet vermeerderen, en gevolglijk onze verpligting aan
den Weldoener verhoogt, en dat een al te vaardig betoon van goedgunstigheid dat
gewigtig einde kan derven, door eene vlaag van een eerst opkomend gevoel of het
uitwerkzel van Instinct te zijn: een langzaamer en meer verwijld betoon zou beter
doel getroffen hebben.
Deeze algemeene waarneeming mogen wij toepassen op het Onderwerp, waarover
ik voorhad te handelen. - Menschen van eenen vitzugtigen aart doen veele overtollige
vraagen, en onder andere deeze: ‘waarom de Christlijke Godsdienst, indien dezelve
waarlijk van Godlijke herkomste zij, niet vroeger den Menschdomme werd
medegedeeld.’ Op deeze vraage geeft Apostel PAULUS dit bondig en voldoenend
antwoord: dat vroegere Eeuwen der Wereld daartoe zo geschikt niet waren: want
in de volheid des tijds heeft GOD zijnen Zoon gezonden, dat is, op den tijd,
voorgeschreeven en aangeduid door de oude Voorzeggingen, niet uit enkele
willekeur, maar omdat die tijd, in zichzelven, de geschiktste was.
In de daad, indien de Christlijke Godsdienstleer volstrekt noodzaaklijk was, in de
natuur der zaak zelve, om het Menschdom in staat te stellen tot het kennen en
betragten van 't geen hun onvermijdelijke pligt was, wij zouden reden gehad hebben
om te besluiten, dat dezelve moest bestaan hebben van den beginne, of zo schielijk
als deeze noodzaaklijkheid eenen aanvang nam. Maar dit is het geval niet juist
daargesteld; naardemaal de oneindig wijze en regtvaardige Regeerder der Wereld
niets van zijne schepzelen kan vorderen, dan tot welks volbrenging Hij hun het
vermogen geschonken heeft. Het eigenaartig gevolg hiervan is, dat elk Mensch
zijnen pligt doet, en beantwoordt aan het einde van dien bijzonderen stand, waarin
hij zich geplaatst vindt, die te werk gaat naar het licht en de voordeelen, hem
geschonken, welke zij dan ook mogen weezen. - Het Christendom was, derhalven,
alleen hoogst nuttig en een bijzondere zegen, maar niet strikt en algemeen
noodzaaklijk.
Hieruit volgt, dat wij noch uit de Wijsheid, noch
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uit de Goedheid van GOD kunnen afleiden, dat Hij, in eenen eigenlijken zin, verpligt
was, de Christlijke Bedeeling aan de Wereld in 't geheel te schenken. Het bewijs
bestaat eigenlijk in deezer voege: ‘De Christlijke Openbaaring was eene zonderlinge
weldaad, en hoogst wenschlijk; en daarom (het zij met eerbied gezegd) was GOD
verpligt, dezelve mede te deelen.’ Doch waaruit vloeit dit gevolg voort? Zijn 'er niet
ontelbaare andere dingen, welke wij ons kunnen verbeelden, die groot voordeel
zouden toebrengen aan bijzondere deelen der Scheppinge, welke nooit verleend
worden? - En waarom zou het zo niet zijn? - Heeft niet het Opperstweezen eene
volkomene vrijmagtige beschikking over iets, 't welk een louter gunstbetoon moet
genoemd worden? Of maaken wij geen onderscheid tusschen Gunstbetooningen
en het schenken van Regt? Zeker is 'er tusschen deeze beiden een groot
onderscheid in den aart der dingen; want deeze kunnen alleen, de andere moeten
geschieden; deeze zijn ten allen tijde noodzaaklijk, de andere slegts voeglijk op
weinige, en alleen geschikt, om in zekere gelegenheden, en bij andere niet,
geschonken te worden.
Het verleenen eener Openbaaringe was dus geen stuk van Billijkheid, maar enkel
een gewrogt van Wijsheid: zo dat ten welken tijde het zou blijken dat dezelve het
best zou beantwoorden aan dit groot oogmerk, die tijd, zonder twijfel, de voeglijkste
was ter bekendmaakinge. Ik zal, derhalven, mij bevlijtigen om te toonen,
Vooreerst, dat, wanneer GOD zijnen Zoon zondt, de Wereld, uit hoofde van
verscheidene omstandigheden en een zamenloop van vroegere gebeurtenissen,
beter bereid was om de Christenleere te ontvangen, dan in vroegere eeuwen.
Ten anderen, dat het, uit verscheidene oorzaaken, voor dien allerheerlijksten
Godsdienst loflijkst was, ten dien tijde te verschijnen; alsmede, dat de bestemming
en keuze van dat tijdperk tot die gunstige tusschenkomst der Godlijke Voorzienigheid
zeer veel toebragt tot ondersteuning der Euangelieleere, en vaste grondvesting van
derzelver gezag over het verstand en het hart der menschen. Ik mag 'er,
In de derde plaats, bijvoegen, dat de tijd, van welken Apostel PAULUS spreekt, de
geschiktste was voor de oneindige Wijsheid om te verkiezen; aangezien dezelve
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bekwaamst was tot de voortplanting van het Christendom, om twee redenen van
het uiterste gewigt: dat het te gemaklijker zich van volk tot volk zou verspreiden, en
dus een wijdstrekkender opgang maaken.
Laaten wij beproeven, hoe elk gedeelte van dit Bewijs kan onderschraagd worden.
Zulks zal niet alleen strekken om onze denkbeelden van de wijsheid en het wondervol
beleid der Hemelsche Voorzienigheid uit te breiden, door de helderste blijken van
het grootste aanbelang voor de deugd en het geluk des Menschdoms; maar ook
dienen, om de Waarheid en Godlijkheid des Christendoms op de kragtigst mogelijke
wijze te versterken.
Het eerste stuk, 't geen ik mij voorstelde, was, ‘dat, wanneer GOD zijnen Zoon
zondt, de Wereld, uit hoofde van verscheidene omstandigheden en een zamenloop
van vroegere gebeurtenissen, beter bereid was om de Christenleere te ontvangen,
dan in vroegere eeuwen.’
Daar schijnt een Plan ontworpen te zijn door het oneindig en nimmer faalend
Verstand, 't welk den uitslag der dingen van den beginne ziet, om hetzelve ten
eenigen tijde te voltooijen. 't Was het werk van eeuwen, allengskens voortgezet en
eindelijk voltooid. - Het zal zijne nuttigheid hebben, een kort overzigt te neemen van
den staat des Geopenbaarden Godsdiensts, van de vroegste tijden af, van welken
wij eenige echte bescheiden bezitten. Hierdoor zullen wij opgeleid worden om eene
geregelde opvolging van gebeurtenissen waar te neemen, die, te gader genomen,
een keurlijk en schoon Plan vormen, en zamenloopen op één algemeen einde. Men
zal de onbetwistbaarste merktekens aantreffen van verband en overeenkomst, en
gevolglijk van doel in de onderscheidene gedeelten van dit Plan, welke, derhalven,
niet moeten worden toegeschreeven aan een blind geval, maar aan eene verstandige
en wijze schikking.
Onmiddelijk naa den Zondvloed, wanneer het geheele Menschlijke Geslacht
gebragt was tot het Gezin van NOACH, schijnt eene Openbaaring van de
Grondwaarheden des Natuurlijken Godsdiensts en van de algemeene onvermijdelijke
verpligtingen ter Deugd volstrekt noodeloos geweest te zijn, dewijl men niet kan
nalaaten te veronderstellen, dat zij allen den eenigen Maaker en God
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des Heelals erkenden en dienden; daarenboven hadden zij zo kortling gezien de
ontzettende en vreeslijke blijken van diens magt en algemeene voorzienigheid; zij
waren, uit hoofde van de verdelging, door den Zondvloed over de oude Wereld
gebragt, (waarvan zich overal de zigtbaarste blijken opdeeden) ten vollen overtuigd
van de heillooze gevolgen der Ondeugd en Afgoderij. - Geene algemeene
Openbaaring, uit dien hoofde, noodig hebbende, ontvingen zij 'er eene, geschikt
naar hunne omstandigheden, behelzende een verlof om Dierlijk Voedzel te mogen
gebruiken, - en een bevel, dat Moord met den Dood zou gestraft worden, (het was
hoogst voeglijk, dit tot eene Wet te maaken, met Godlijk gezag bekragtigd, toen de
Wereldbewooners zich in zo kleinen getale bevonden, en elks leeven van zo veel
aanbelangs was voor het klein getal Menschen) - terwijl zij, om hunne verbaasdheid
en schrik te verdrijven, en kunst en vlijtbetoon aan te moedigen, de genadige
verzekering ontvingen, dat zij geene reden hadden, door de vreeze voor een tweeden
Vloed zich te ontrusten; als zijnde het een vast en heilig besluit des Hemels, dat de
Wateren den Aardbodem niet weder zouden bedekken.
Eenigen tijd daarop volgende, kon de Wereld, naar het beloop der Natuure, niet
dan schaars bevolkt weezen; uit deezen hoofde hadt elk eene genoegzaam ruime
bezitting, en kon geene sterke verzoeking hebben om die van anderen aan te tasten.
Eene groote eenvoudigheid van zeden heerschte allerwegen. Arbeid was noodig
om leevensonderhoud te bekomen; Ledigheid en Weelde waren, in 't algemeen,
onbekend. Het Menschdom hadt te weinig gemeenschap met elkander, om de een
den ander te bederven, tot die maate van ongeregeldheid en wanorde, welke
naderhand plaats greep. Van Mode-ondeugden liep men over 't algemeen geen
groot gevaar, daar de volksmenigte klein was en het overtollige in geen grooten
(*)
overvloed .

(*)

Om de waarheid deezer waarneemingen te bekragtigen, is het opmerklijk, dat het eenig vrij
groot getal van slegte Persoonen, door de gewijde Geschiedenis in dit Tijdperk vermeld, (een
Tijdperk, wegens 't welk wij, tot ons tegenwoordig oogmerk, naauwlijks eenig licht uit de
ongewijde Geschiedenis kunnen ontleenen) de Sodomiten waren, wier schriklijke en
wonderdaadige verdelging tot een zo klaar en sterk betoon strekte, als kon gegeeven worden,
van GODS mishaagen tegen hun verfoeilijk en onnatuurlijk misdrijf, en eenige andere
buitengewoone Openbaaring, ten deezen opzigte, onnoodig maakte.
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Bijgeloof en Afgoderij werden egter reeds vroeg ingevoerd; het ruwste en
minstdenkende gedeelte des Menschdoms sloeg 'er te ligt toe over. Maar deeze
voorbeelden van verbastering waren verre van algemeen te zijn. Veele, zeer veele
Gezinnen hielden zich vast aan den eersten Godsdienst der Rede en der Natuure;
zij waren onbesinet van de verkeerdheid, welke zich begon te verspreiden. Eene
algemeene Openbaaring werd, derhalven, in deezen staat der dingen, niet zo zeer
vereischt, als in volgende Eeuwen, wanneer Afgoderij en Ongeloof niet alleen
toenamen, maar teffens van een snooder en wreeder aart werden. Niettemin werden
'er eenige Persoonen van aanzien en invloed verwekt, die de aandagt vestigden,
eerbied inboezemden, en konden dienen om den aangroei dier snoodheden te
bedwingen. Zodanig een was ABRAHAM, een Man van grooten naam en gezag in 't
Oosten, wiens rang en deugden ontzien en geëerbiedigd werden. En schijnt dit het
eenig hulpmiddel geweest te zijn, noodig aangewend te worden in deezen kindschen
staar der Wereld, welke ook de kindschheid was van Bijgeloof en Afgodischen
Eerdienst.
Maar, wanneer het Menschdom vermenigvuldigde en groote Maatschappijen
vormde, en, ingevolge hiervan, de Afgoderij gevestigd werd, wanneer Vorstengunst
dezelve ondersteunde, wanneer Priesters bezoldigd werden om die te verdeedigen,
't geen hun belang deedt stellen in het dom houden en verslaaven des volks; in
deezen heilloozen aanwas van duisterheid en godloosheid liet GOD zich niet
onbetuigd, in dat gedeelte der Wereld, 't welk naderhand de grootste vermaardheid
kreeg, en van waar, derhalven, de waare Godsdienst het wijdst kon worden
uitgebreid.
Egypte was, in die oude tijden, de bron, waar men Geleerdheid, Kunsten en
Weetenschappen putte; doch teffens de kweekschool en tempel des Bijgeloofs.
Vreemd, in de daad, is het, dat vorderingen in Kunsten en buitenspoorigheid van
Afgodendienst, als 't ware, uit eene
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en dezelfde fontein opwellen; dat een Volk, vernuftig, onderzoeklievend en wel
oordeelend in andere stukken, geheel blind en verdwaasd is in het stuk van den
Godsdienst, zo klaar, zo eenvoudig, zo voor allen verstaanbaar in zichzelven, voordat
dezelve overlaaden en verdonkerd was met de bijvoegzelen van Menschlijke
Dwaasheden. Dan het was met Egypte, in de eerste dagen van deszelfs
vermaardheid, zo gesteld. Egypte deelde Geleerdheid, en tevens valsche Godheden,
aan veele Landen mede; van daar was het inzonderheid, dat de Afgoderij na
Griekenland oversloeg, en verspreid werd onder alle Westersche Volken.
Hier dan mag men het voeglijk rekenen, dat eenige bijzondere en duidelijke
ontdekking zou plaats grijpen van den waaren GOD; zijnde dit een hoofdtooneel des
bedrijfs, en verspreidende den invloed door eenen wijden omvang heenen.
Diensvolgens beschikte het de wijsheid der Voorzienigheid in dier voege, dat dit
Volk genoegzaame middelen kreeg om gezuiverder Godsdienstkennis te bekomen;
eerst door JOSEPH, die, door eene wonderdaadige tusschenkomst des Hemels, tot
Koning PHARAO kwam, voor diens aangezigte gesteld, en met de hoogste plaats in
de gunst diens Vorsten verwaardigd werd; naderhand door den Aartsvader JACOB
en diens geheele geslacht, zich in Egypte nederzettende. Maar, wanneer de
gedagtenis van JOSEPH's diensten en bovennatuurlijke begaafdheden in zo verre
verlooren geraakt was, dat de Israëliten, in stede van bescherming te erlangen, om
voorgewende redenen van Staat, door de wreedste dienstbaarheid verdrukt werden,
werd MOSES gezonden, om zulke magtige werken te doen, als verbaasdheid en
schrik verwekten; werken, die ten betoon strekten van het Oppergezag des Maakers
van 't Heelal, en, met luider stemme, de ongerijmdheid en het gevaar der Afgoderije
predikten. En, daar deeze werken, om zo te spreeken, op het beroemdst en
openbaarst tooneel der Wereld geschiedden, strekte zulks om allen vermoeden van
bedrog te weeren.
Naa dien tijd werd, bij den doortocht des Israëlitischen Volks na het Land van
Canaän, een wenk gegeeven aan veele andere Afgodische Volken. En de
zonderlinge gebeurtenissen, waardoor de GOD des Hemels zijne eer handhaafde,
welke overgebragt was aan ingebeelde en magtlooze Godheden, - deeze zonderlinge
gebeurtenissen, zeg ik, konden, uit hoofde van derzelver aart en de ontzetten-
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de omstandigheden, daarmede gepaard, niet nalaaten zich te verspreiden in
nabuurlanden, en daar verwondering gaande te maaken en weetlust op te wekken.
- Dan hierbij, zo verre wij uit de Geschiedenis kunnen leeren, bleef de zaak berusten.
Want, in hoe verre de afgelegener gedeelten der Wereld toen bevolkt waren, blijkt
niet klaar uit eenige welbevestigde bescheiden. Of, indien wij toestaan, zonder
daarvoor blijkbaarheid te hebben, en misschien tegen alle blijkbaarheid aan, dat
dezelve met inwoonders waren opgevuld, kon 'er nogthans, uit hoofde van mangel
aan openstaande gemeenschap tusschen de Volken, niets meer worden uitgerigt.
Welk een wijzer middel kon, derhalven, in zulk een tijdsgewrichte, en naa zodanige
proeven, om dat beroemde Volk te hervormen, van 't welk de Waarheid, hadde die
daaronder de overhand gekreegen, waarschijnlijk (gelijk de Dwaaling indedaad uit
die zelfde bron gevloeid was) zich over een grooter gedeelte der Wereld, dan uit
eenigen anderen hoek, zou verspreid hebben: wat wijzer middel, vraag ik, kon 'er
plaats grijpen, dan één Volk van de rest der wereldbewoonderen af te zonderen
door bijzondere gebruiken en wetten, om onder 't zelve de erkentenis en de
aanbidding van den waaren GOD, en algemeene beginzels van Deugd en Natuurlijken
Godsdienst, te doen stand houden?
(Het slot hiernaa.)

Waarneming omtrent het nut der dauwpieren. Door G.J. Verburg,
Med. Doct. te Crommenie.
Op den 22sten September 1805 werd ik te Wormer ontboden bij GERRIT VAN LAAN,
een Jongen van tien jaren, die, zoo als mij berigt werd, reeds gedurende vier dagen
aan eene Zinkingkoorts gelaboreerd had, voor welke een Chirurgijn hem zeer sterke
purgeerpillen, en wel in eene groote hoeveelheid, had laten gebruiken, waarop een
bovenmatige doorloop gevolgd en zijn toestand zeer verergerd was. Den Patient
met een' anderen Chirurgijn, den Heer SANGERHAUZEN, te Worner woonachtig,
onderzoekende, bevonden wij hem
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zonder eenige bewustheid, gestadig gierende; zijne pols, bij welks aanraking ik
hevige optrekkingen der spieren gewaar werd, was zwak en ingetrokken; zijne
ademhaling snel en kort; zijne tong witachtig beslagen; de huid zeer droog; zijne
oogen stonden zeer strak; hij had een zeer wild gezigt; nu eens gebruikte hij het
drinken, hetgeen men hem toediende, zeer gretig, dan weder weigerde hij zulks
volstrekt; in welk geval men ook van buiten aan den hals duidelijk bespeuren konde,
dat hem het doorzwelgen benaauwde; voorts scheen hij niets te kunnen hooren,
noch gaf eenig spraakgeluid van zich; zijn afgang en water ontliepen hem zonder
eenig gevoel, en veroorzaakten eenen ondragelijken stank; de koorts was voorts
aanhoudende, welke ik nu niet meer, zoo als mij berigt was, voor eene zuivere
Zinkingkoorts, (Febris catharrhalis) maar wel voor eene zenuwachtige Zinkingkoorts,
(Febris catharrhalis nervosa) door de al te sterke prikkeling der aangewende
purgeermiddelen op het zenuwgestel veroorzaakt, hield; en daar de zwakte de
overhand had, dacht het mij voorzigtigtst te zijn, op die zwakte van het zenuwgestel
bijzonder acht te slaan, en alzoo de levenskrachten te ondersteunen. Ik schreef
hem daarom het volgend Mixtuur voor, de uitwaseming der huid tevens
bevorderende:
℞. Flor. Zinci gr. vj.
Extr. Valerian.
- Taraxac. Ʒij
Aq. Rutae ℥iv.
Syr. Altheae ℥i.
Tinct. Asae Foetid. Ʒvj.
Laudan. Liquid. Sydenh. ℈i.
M.

S. Alle uur een eetlepel. Ik liet Spaansche vliegpleisters aan het binnenste gedeelte
der kuiten, zuurdeeg onder der voeten en in de holligheid van den hals aanleggen,
en hem, met doeken, in warmen azijn vochtig gemaakt, het hoofd stoven.
Den 23sten den Lijder weder bezoekende, vond ik zijn toestand niets verbeterd;
hij had den ganschen nacht met gieren zonder eenigen slaap doorgebragt; de
Spaansche vliegpleisters hadden aan het eene been niets, en aan het andere slechts
weinig getrokken; de doorzwelging van
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vocht was veel moeijelijker, dan den vorigen dag; daarom liet ik hem warme pappen
om den hals leggen, en gelastte hem met het volgend Liniment
o

℞. Vitell. Ovor. N . I
Tinct. Opii zij.
M.F. Liniment.
bij tusschenpoozen den hals te wrijven, ten einde daardoor de plaatshebbende
spanning weg te nemen. Voorts liet ik hem dezelfde geneesmiddelen gebruiken,
en nieuwe Spaansche vliegpleisters, aangezet met het poeder van
Spaanschevliegen, aan het binnenste der kuiten aanleggen, terwijl ik hem het
hoofdhaar ook liet afknippen, om meerder vrucht van de stovingen te erlangen.
Den 24sten was de toestand van den Patient dezelfde; het gieren bleef aanhouden,
zonder eenige tusschenpoozing van slaap; de Spaansche vliegpleisters hadden nu
getrokken; ik gelastte dus dezelven open te houden, en liet met het gebruik der
andere middelen voortgaan.
Den 25sten vond ik den Patient als daags te voren; de koorts was echter
verminderd; de openingen, door de Spaansche vliegpleisters getrokken, etterden
zeer weinig; de Lijder bleef in dezelfde bewusteloosheid en verdooving zijner
verstandelijke vermogens. Ik meende dus sterker middelen te moeten aanwenden,
en kwam onder andere op de gedachte om de Dauwpieren te gebruiken; ik verzocht
dus den Heer SANGERHAUZEN, den avond van dien dag achtënveertig Dauwwormen
te doen zoeken, dien avond twaalf onder iederen voet van den Patient te plaatsen,
door zeer goede windselen derzelver uitkruiping te beletten, en den volgenden
morgen, na afneming der eersten, op dezelfde wijze voort te gaan. Voorts liet ik met
het gebruik van het Mixtuur, Liniment, pappen en stovingen voortgaan.
Den 26sten vond ik den toestand van den Patient zeer veel verbeterd; hij had in
het begin van den vorigen nacht, na het aanleggen der Dauwwormen, nog eenigen
tijd met gieren aangehouden, doch was daarop een uur drie of vier stil geworden,
waarna hij wederom had beginnen te gieren, doch niet zoo aanhoudend als te voren;
de Dauwwormen, in den morgenstond van zijne voeten genomen, waren geheel
vergaan, en gaven den ondragelijksten stank van zich, gelijk ook de windselen,
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die geheel verrot waren: de Lijder had weinig koorts, zijne oogen stonden doffer,
zijne pols was zwak, doch niet zoo ingetrokken als de vorige dagen, zijne ademhaling
meer geregeld, de huid vochtiger, de optrekkingen der spieren minder, en de
doorzwelging gemakkelijker. Ik gelastte dus, even veel Dauwwormen, den avond
van dien dag, onder elken voet des Lijders aan te leggen, en met het gebruik der
voorgeschrevene middelen voort te gaan.
Van den 27sten tot den 30sten September werd de Lijder van dag tot dag stiller,
tusschenbeiden zeer veel slapende; zijne oogen stonden zeer zwak, de koorts was
gering, de doorzwelging verbeterde, de pols werd minder ingetrokken, en de
optrekkingen der spieren hielden geheel op; de Dauwwormen, die dagelijks 's avonds
en 's morgens aangelegd waren, kwamen 'er nog telkens geheel vergaan af, de
windselen waren telkens verrot, beiden den ondragelijksten stank van zich gevende.
Ik liet de door mij voorgeschrevene middelen voortgebruiken, de pappen en het
Liniment uitgezonderd, en liet met het aanleggen der Dauwwormen als te voren tot
den 4den October voortgaan, wanneer ik, den Patient weder bezoekende, zijne
spraak hersteld vond; hij kreeg nu gedurig eetlust, waaraan ik echter niet dan in
geringe hoeveelheid telkens voldeed, daartoe bij voorkeuze eene versterkende
dunne kalfsbouillon verkiezende; de koorts was geweken, de bewustheid voor het
grootste gedeelte wedergekeerd, de trekkingen der spieren hielden op, de pols was
flaauw, de oogen stonden meer helder dan te voren, de huid ontlastte een zacht
zweet, de Lijder sliep veel, doch afgang en water ontliepen hem nog zonder
bewustzijn; de Dauwwormen kwamen nog telkens met de windselen vergaan van
zijne voeten, en gaven dezelfde ondragelijke lucht van zich. Ik liet dus met het
gebruik der voorgeschrevene middelen volhouden tot den 9den October, gelastende
hem telkens des avonds van iederen dag twaalf Dauwwormen onder elken voet te
leggen.
Den 9den vond ik den toestand van den Lijder wederom zeer veel verbeterd; zijne
verstandelijke vermogens waren nu volkomen werkzaam; den aandrang tot stoelgang
en waterlozing gevoelde hij weder; zijne oogen stonden helder; zijne pols was niet
meer ingetrokken, maar zacht en zwak; de huid was gedurig vochtig; hij ge-
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bruikte spijs en drank met graagte, sliep nu nog wel zeer veel, doch was na elken
slaap opgeruimder en verkwikt; ik bespeurde ook geene koorts; hij was dus, behalve
groote zwakte, hersteld; de Dauwwormen waren de twee laatste dagen onvergaan
van zijne voeten afgenomen, en gaven geene teekenen van bederf meer; ik liet dus
met de aanlegging dezer wormen, die volkomen aan mijn oogmerk voldaan hadden,
ophouden, schreef mijnen Lijder zenuwversterkende middelen voor, en gelastte,
hem het hoofd, hetwelk nog zeer zwak was, tweemaal 's daags met Sp. Lavendul.
en Sp. Rorismarini te wasschen, en hem versterkende spijzen toe te dienen; door
het gebruik van welke middelen, binnen veertien dagen, mijn Lijder volkomen
herstelde. Na dien tijd heeft hij eene onafgebroke gezondheid genoten, en zijne
geestvermogens zijn, naar zijne jaren en de omstandigheden, waarin hij verkeert,
zeer werkzaam.
Ik verliet dus mijnen Lijder, zeer voldaan zijnde, door een gering middel, het
voornaamste gedeelte van zijne ziekte weggenomen te hebben: want, schoon de
door mij voorgeschrevene in- en uitwendige middelen ongetwijfeld veel tot zijne
herstelling hebben toegebragt, houde ik mij echter stellig overtuigd, dat de herkrijging
zijner verstandelijke vermogens, zoo niet geheel, ten minste voor het grootste
gedeelte, aan de afleidende werkzaamheden der Dauwwormen moet toegeschreven
worden.
Zoo de bekendmaking van dit Geval eenigzins strekken moge tot aanbeveling
der Dauwwormen in dergelijke gevallen, zal ik mij verblijden, daardoor iets ten nutte
van mijne natuurgenooten te hebben toegebragt.

Leevensbijzonderheden van Charles James Fox.
(Vervolg van bl. 189.)
Hoewel de Heer FOX in zijn karakter veel opregtheids, onbekrompenheids en
goedwilligheids bezat, was hij in den hoogsten graad heerschzuchtig en oploopend.
In zijn openbaar gedrag, zoo wel als in zijn dagelijksch leeven, was vaardigheid van
besluit een in 't oog loo-
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pende karaktertrek. Hij gebruikte geene omwegen. Openlijk streefde hij na zijne
bedoelingen, en bediende zich nooit van list om daarin te slaagen. Weinig voegt
zulk een karakter eenen hoveling, en FOX konde even weinig zich naar de
belemmerende etiquette der hoven schikken, als zijne opregtheid aan de
kunstenarijen onderwerpen, welke aldaar worden te werk gesteld.
Verscheiden voorvallen, zeer grievende voor den Heere FOX, volgden in den jaare
1774 kort op elkander. Zijn Vader overleedt in de maand Julij, zijne Moeder in
Augustus, en zijn oudste Broeder, Lord HOLLAND, in November. Eindelijk ontging
hem de verkiezing tot Lid van het Parlement voor Poole, na welke hij stondt, hoewel
hij kort daarnaa voor Malmsbury wierdt verkozen.
Onmiddelijk voordat hij zijn post was kwijtgeraakt, hadt hij eene doorwrogte
redevoering gedaan, waarin hij een tafereel van het geluk en den roem der natie
voor het Parlement hadt opgehangen. Naadat hij tot de Oppositie was overgegaan,
voerde hij eene geheel andere taal; de volgende dichtregels van POPE wierden op
hem toegepast:
Ask men's opinions. Scoto now shall tell,
How trade increases, and world goes well.
Strike off his pension, by the setting sun,
And Britain, if not Europe, is undone.

Waarvan de zin hierop nederkomt: ‘Vraag een loontrekker van het Hof na zijn
gevoelen, en hij zal u zeggen, dat de handel bloeit, en alles wel gaat. Ontneem hem
zijn jaargeld, en eer het avond wordt, zal het met Britannie, zoo niet met Europa,
gedaan zijn.’
De geschillen, welke, zedert het jaar 1774 tot in den jaare 1781, de maatregels
der Staatsdienaaren deeden ontstaan, om de Amerikaanen door geweld t'onder te
brengen, en de voornaamste Mogendheden van Europa tegen Engeland te wapenen,
gaven aanleiding tot de belangrijkste debatten, die ooit het Parlement bezig hielden.
FOX, BURKE, BARRé en DUNNING waren de Redenaars der tegenpartij. THURLOW,
WEDDERBURNE en Lord NORTH spreidden talenten van een anderen aart ten toon,
hoewel, misschien, weinig minder in hunne soort.
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In de werkzaamheden van het hoofd eener partij door BURKE opgekweekt, door hem
in den doolhof van staatszaaken ingeleid, verwierf FOX al gaande weg eene meer
en meer besliste meerderheid, zoo als Redenaar, als Staatsman. Zijne
werkzaamheden verzwakten de middelen der Staatsdienaaren. Zij wierden bevreesd;
zij deeden hun best, meer om berisping te ontgaan, dan om zich van een goeden
uitslag te verzekeren. De Oppositie deedt een gedeelte der misslagen begaan, die
zij veroordeelde, en bewerkte de rampen, welke zij zich geliet te betreuren. Veelligt
deedt WASHINGTON niet meer ter daarstellinge van de vrijheid van zijn land, door
zijne overwinningen in Amerika, dan de welspreekendheid van FOX en zijner vrienden
in het Parlement van Engeland.
't Was inzonderheid geduurende deeze zeven jaaren, dat de staatkundige en
zedelijke beginzels van den Heere FOX eene bestendige houding moesten
aanneemen. Van zijnen Vader hadt hij geleerd, dat groote talenten alles doen
vergeeven; dat zijn fortuin de vrugt zijner nijverheid in de staatkundige loopbaan
zijn moest; dat de heerschende buitenspoorigheden tot eene soort van aanbeveelinge
voor den geenen dienen, die voor 't overige blijk van bekwaamheid en naarstigheid
vertoont. Van den aanhang van ROCKINGHAM hadt hij geleerd, dat de aanzienlijke
familien der Whigs, wier voorouders het Huis van Hanover op den troon geplaatst
hadden, den Koning onder voogdijschap moesten houden, en niet meer dan de
schaduw van magt aan hem overlaaten. JUNIUS, FRANKLIN, DUNNING, HUME, SMITH,
VOLTAIRE en PRICE hadden hem smaak in die wijsbegeerte doen verkrijgen, welke
de denkbeeldige volmaaktheid waardeert boven zaaken, die door de ondervinding
zijn beweezen voegzaam te zijn. BURKE hadt hem geleerd, met den sluier en de
sieraaden der verbeeldingskragt de voorschriften van dat praktikaal gezond verstand
te bedekken, van welke hij als Staatsman een natuurlijk instinct bezat. Zijne
verslaafdheid aan het spel, zijne bedrevenheid in zaaken, zijne verkeering met
menschen, die met kabaalen en kuiperijen zich bemoeiden, hadden hem het
menschelijk hart naauwkeuriger leeren kennen, zijne driften beter leeren
beheerschen, en in zijne eigen bekwaamheden grooter vertrouwen doen stellen;
en indien hij daardoor geen kiescher gevoel hadt
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verkreegen aangaande de eere en de zedelijke beginzels, gewisselijk hadt hij zich
daardoor eigen gemaakt eene grootere maate van die moedige standvastigheid,
die uit de bewustheid van zijne sterkte, en de zekerheid van alle zwaarigheden te
zullen te boven komen, geboren wordt.
De verbitterdheid van den Heere FOX op het Ministerie schrijven veelen toe aan
zijnen personeelen haat tegen Lord NORTH. Alle zijne poogingen hadt deeze
Staatsdienaar te werk gesteld, om de geldsommen, welke Lord HOLLAND bij zijn
overlijden onder zich hadt, in 's Lands kas te doen storten, en van de uitvoerders
van diens uitersten wille hadt hij reeds tweemaal honderd duizend ponden sterling
op rekening ontvangen.
In den jaare 1776 deedt de Heer FOX eene reize na Frankrijk. De Staatsdienaar
hadt gehoopt, dat hij zich aldaar in de vermaaken zou vergeeten; doch hij verscheen
welhaast van nieuws in het Huis der Gemeenten, met het voordeel gewapend, welk
de kundigheden, die hij in Frankrijk hadt opgedaan, hem tegen het stelzel der
Staatsdienaaren gaven; en toen Lord NORTH het Huis verzekerde, dat Engeland van
de maatregelen van Frankrijk en Spanje niets hadt te vreezen, hieldt de Heer FOX
integendeel staande, dat het Huis van BOURBON slegts op eene gunstige gelegenheid
wagtte om den oorlog te verklaaren, en dat het daaromtrent niet zou in gebreke
blijven, indien 'er kwaade tijdingen uit Amerika kwamen. De uitkomst staafde zijne
gissing.
Hij plagt te zeggen, dat hij tegen geen mensch een personeelen haat voedde, en
dat het gevoel van kwaadwilligheid hem volstrekt onbekend was. Zij, die getuigen
waren van de bitze en scherpe wijze, op welke hij zich aangaande Lord NORTH
uitdrukte, twijfelen, of hij inderdaad omtrent deezen vrij was van kwaadwilligheid.
De hevigheid, met welke hij zijne gedagten aangaande zijne tegenstreevers uitte,
berokkende hem meer dan éénen twist. De Heer ADAMS, een Schotsch Edelman,
die tot nog toe in den geest der Oppositie hadt gestemd, verklaarde, in de zitting
van den jaare 1779, aan het Laagerhuis, in een zekeren voorgeslagenen maatregel,
voor het Ministerie te zullen stemmen. Deeze verklaating deedt zijne oude vrienden
tegen hem misnoegen
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opvatten, en gaf meer vastigheids aan den aanhang van het Ministerie. De
Redenaars van het Ministerie beschuldigden de hoofden der tegenpartij, dat zij
zelven de oorzaak der openbaare rampen waren, en, onder voorgeeven van het
zuiverste patriotisme, zich slegts met hunne bijzondere inzigten onledig hielden. De
Heer FOX, naa zich tegen deeze aantijgingen te hebben verdeedigd, voegde 'er
nevens: ‘Hunne onkunde, hunne zotternij, hunne onbekwaamheid, hunne omkooping,
heb ik verdraagen, en ik vergeef hun nog hunne zucht na magt. Hunne
onbeschaamdheid en hunne botheid boezemen mij slegts verachting in. Ik begrijp
dat zij zich in het geval bevinden van zich in den afgrond te moeten nederwerpen,
omdat het terugkeeren onmogelijk is geworden. Ik doe al wat in mijn vermogen is
om hunne persoonen te ontzien, uit aanmerking der posten, die zij bekleeden. Maar
wanneer ik dit slag van lieden, die de natie in eenen afgrond van schande en rampen
hebben gesleept; lieden, die niets anders dan de bijl of den strop verdienen, en die
ons de diensten komen vertellen, die zij gedaan hebben, in koelen bloede hoor
beweeren, dat alle de rampen, onder welke wij zuchten, geen aanweezen hebben,
of dat zij het werk van hun zijn, die 'er over klaagen: dan twijfel ik, of het menschelijk
geduld bestand zij tegen zulk eene verzameling van zotheid, kwaadaartigheid,
onkunde, hoogmoed en onbezonnenheid.’
Zwaar oordeelde zich de Heer ADAMS door de uitdrukkingen van den Heere FOX
beleedigd; 's anderendaags ontving deeze van hem het volgende biljet:
‘De Heer ADAMS maakt zijn kompliment aan den Heere FOX. Hij neemt de vrijheid,
hem onder 't oog te brengen, naa hetgeen gister avond is gebeurd rijpelijk te hebben
overwogen, dat hij aan zijnen eigen goeden naam is verschuldigd, het volgende in
de nieuwspapieren te doen plaatzen:
“Wij zijn gemagtigd, het publiek te verzekeren, dat in een gesprek tusschen de
Heeren FOX en ADAMS, ter gelegenheid der debatten van verleden Donderdag in
het Huis der Gemeenten, de Heer FOX verklaard heeft, geen oogmerk gehad te
hebben, iets onverpligtends tegen den Heer ADAMS te zeggen.”
De Majoor HUMBERTSON doet mij de eer, de bren-
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ger te zijn van dit biljet, en zal mij uw antwoord brengen.’
De Heer FOX antwoordde als volgt:
‘MIJNHEER!
Het doet mij leed, niets welvoegelijks te vinden in het plaatzen eener uitlegging van
eene aanspraak in de nieuwspapieren, die geene uitlegging noodig heeft. Gij hebt
die aanspraak gehoord. Gij moet weeten, dat dezelve geenerlei aanmerking bevatte,
die tegen u gerigt was, althans die gij niet voelde verdiend te hebben. Mijne
aanspraak is in de openbaare papieren kwalijk overgebragt, en ik logenstraf 't geen
(*)
onwaar is: ik heb niets meer te zeggen. Het gesprek, bij BROOKE gehouden, bevat
geen geheim, even min als deeze brief, en gij kunt 'er gewag van maaken.
Ik ben,’ enz.
Het gevolg dier briefwisselinge was een tweegevegt, 't welk plaats hadt op den
acht-en-twintigsten November. De Majoor HUMBERTSON verzelde den Heer ADAMS;
de Kolonel FITZPATRICK was de Sekonde van den Heere FOX. Zie hier het verslag
dier beide getuigen van deeze ontmoetinge.
‘Volgens afspraak kwamen zij 's morgens ten acht uure ter bestemde plaatze.
Naadat de grond tot op eenen afstand van veertien voeten was afgemeeten, verzogt
de Heer ADAMS den Heere FOX om te schieten; waarop deeze antwoordde: schiet
gij eerst: ik heb geen geschil met u. Thans schoot de Heer ADAMS, en kwetste den
Heer FOX, 't geen wij denken dat de gemelde Heer ADAMS niet bemerkte: want wij
zelve waren des niet zeker. De Heer FOX schoot vervolgens zonder te raaken. Wij
kwamen tusschen beiden, en vraagden den Heere ADAMS, of hij voldaan ware? Zijn
antwoord was: “wil de Heer FOX verklaaren, geen oogmerk gehad te hebben, mijnen
goeden naam te kwetzen?” Waarop de Heer FOX tot antwoord gaf, dat het hier de
plaats niet was om zich deswegen te zuiveren, en verzogt den Heere ADAMS, het
gevegt te vervolgen. De Heer ADAMS schoot

(*)

De houder van een voornaam Koffijhuis, te Londen.
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voor de weede maal, zonder te raaken. De Heer FOX deedt zijn tweede schot in de
lucht, en zeide, dat, vermits de zaak was afgedaan, hij niet ongenegen was te
verklaaren, dat hij even min een oogmerk hadt gehad, den Heer ADAMS te beleedigen,
als de beide Heeren, thans aldaar tegenwoordig. De Heer ADAMS hernam hierop,
dat hij zich als een man van eer hadt gedraagen. Thans zeide de Heer FOX, dat hij
dagt gekwetst te zijn. Hij maakte zijn kamizool los, en wij zagen dat hij eene ligte
kwetzuur hadt bekomen. De partijen scheidden vaneen, en de wonde van den Heere
FOX, onderzogt zijnde, bleek niet gevaarlijk te zijn.’
Door dit voorval groeide de gunst van den Heere FOX bij het volk. Men vondt een
welgevallen in de betoonde dapperheid en edelmoedigheid; en hij ontving bij deeze
gelegenheid bezoeken van eene menigte lieden van rang.
De vermaarde Historieschrijver GIBBON was lid van het Parlement, 't welk in den
jaare 1780 ontbonden wierdt. Hoedanig de Heer FOX omtrent hem dagt, wierdt door
een zonderling geval bekend. Op eene verkooping van boeken vondt men in het
Eerste Deel van GIBBON's Historie (van den ondergang van het Romeinsche Rijk)
eene aanteekening, met de hand van den Heere FOX geschreeven, in deeze
bewoordingen:
‘Toen Spanje, in den jaare 1779, den oorlog verklaarde, verzekerde de Schrijver
van dit boek openlijk bij BROOKE, dat 'er geen heil voor Engeland was te verwagten,
ten zij men zes hoofden in den Staatsraad deedt vallen, en deeze hoofden in het
Parlement, anderen ten voorbeelde, openlijk wierden ten toon gesteld. Geene
veertien dagen waren 'er zedert verloopen, of deeze Schrijver nam zitting in den
Staatsraad.’
Agter deeze aanteekening las men de volgende regels, insgelijks van de hand
van den Heere FOX.
King George, in a fright
Lest Gibben should write
The story of Britains disgrace,
Thought no means more sure
His pen to secure
Than to give the Historian a place.
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But his caution is vain.
'T is the curse of his reign
That his projects should never succeed.
Though he write not a line,
Yet a cause of decline
In the author's example we read.
His book wel describes,
How corruption and bribes
Overthrew the great empire of Rome;
And his writings declare
A degen'racy there
Which his conduct exhibits at home.

‘Koning GEORGE, bang dat GIBBON de historie van Britanje's verval zoude schrijven,
vondt geen zekerder middel om zich meester te maaken van zijne pen, dan door
den Historieschrijver een ampt te geeven.
Doch zijne voorzorge was zonder vrugt. 't Is de vloek zijner regeeringe, dat zijne
ontwerpen nooit gelukkig slaagen. Hoewel hij geen regel schrijft, leezen wij, egter,
eene oorzaak van verval, in 't voorbeeld des Schrijvers.
Duidelijk beschrijft zijn boek, hoe zedenbederf en omkooping het magtig Rijk van
Rome ten val bragt; en zijne schriften vertoonen aldaar eene verbastering, waarvan
zijn gedrag onder ons een voorbeeld oplevert.’
In den jaare 1787 wierdt de Heer FOX tot lid van het Parlement voor Westmunster
verkozen. Geen anderen naam gaf men hem nu dan dien van man des volks. Het
gerugt zich verspreid hebbende, dat hij, in een tweegevegt, door Lord LINCOLN,
eenen zijner mededingeren in de verkiezing, was gedood, verzamelde zich bij hem
eene verbaazende menigte volks. Een snaak, daar voorbijgaande, riep tot de
menigte: ‘Weest gerust, Heeren, en gaat ieder na zijn huis. Indien de Heer FOX
gevallen ware, kunt gij wel begrijpen dat men het geschut van de Tower zou gelost
hebben.’ Men bevondt dat hij gelijk hadt, en de menigte ging uit elkander.
In den jaare 1781 droeg de Heer BURKE, voor de tweede maal, zijn algemeen plan
van bezuiniginge voor.
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De Heer FOX ondersteunde hem, en zij kreegen den bijval van een man, die eerlang
de schitterendste rol moest speelen; 't was bij deeze gelegenheid dat WILLIAM PITT,
thans tweeëntwintig jaaren oud, zijne eerste redevoering thans tweeëntwintig jaaren
oud, zijne eerste redevoering hieldt, en van zijne talenten de grootste verwagtingen
deedt opvatten. 't Was in deeze zitting dat FOX voorsloeg, dat het Huis in Committé
vergaderde, om den Amerikaanschen oorlog in overweeging te neemen; doch alle
middelen, met die van BURKE, PITT, SHERIDAN en DUNNING vereenigd, konden deezen
voorslag geenen opgang doen maaken. 's Jaars daaraan herhaalde FOX zijne
aanvallen op het Ministerie; de Oppositie begon zeer geducht te worden, en kort
daarnaa was de meerderheid voor het Ministerie zoo gering, dat de Koning zich
genoodzaakt vondt, hetzelve te veranderen.
De Markgraaf VAN ROCKINGHAM was 'er het schijnbaar hoofd van, en de Heer FOX,
als Sekretaris van Staat, de voornaamste bedrijver. De openingen van vrede aan
Holland en Amerika waren de eerste verrigtingen van zijn bestuur. Door het
Parlement deedt hij verscheiden bills van hervorminge en bezuiniginge goedkeuren,
om welke de stemme van het publiek riep.
De Markgraaf VAN ROCKINGHAM overleedt den eersten Juli. De Heer FOX twijfelde
niet, of diens post hem was toegedagt; doch naardien 'er eenige dagen verliepen,
zonder dat de Koning hem iets liet weeten, riep hij zijne vermogendste vrienden
bijeen, en berigtte hun, dat, indien zij niet de kragtigste middelen te werk stelden
om den slag te weeren, Lord SHELBURNE tot eersten Staatsdienaar zou benoemd
worden. Men wierdt het eens, dat de Hertog VAN PORTLAND een goede figurant van
eersten Staatsdienaar zijn zoude, en de Heer FOX kreeg in last, den Koning te
beweegen om hem te benoemen; doch toen hij aan het Kabinet van zijne Majesteit
kwam, ontmoette hij Lord SHELBURNE, die van daar kwam met de benoeming van
eersten Lord der Thesaurie. Fox, in zijn plan ten hoogsten verijdeld, vraagde den
Koning of zijne Majesteit het benoemen van den nieuwen Sekretaris van Staat aan
hem wel geliefde over te laaten? Dat is reeds geschied, antwoordde de Koning. Dan denk ik, dat uwe Majesteit mijnen dienst wel zal kunnen missen. - Zekerlijk,
Mijnheer, indien gij dien eenigzins lastig vindt. De Heer FOX
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maakte eene diepe buiging, en vertrok. 's Anderendaags hadt hij een gehoor, om
de Zegels over te leveren. De Heer PITT, die eenen post hadt geweigerd onder het
voorgaand Ministerie, wierdt tot Kanzelier van den Exchequer benoemd, en Lord
TEMPLE verving FOX als Sekretaris van Staat voor het Departement van het Noorden.
Kort naa zijne verwijdering uit het Ministerie wierdt de Heer FOX verliefd op
Mejuffrouw ROBINSON, die bij den naam van PERDITA bekend was. Zij woonde op
Berkeley-plein, en haare kamer hadt het uitzigt op het prachtig hotel des Graaven
VAN SHELBURNE. De Heer FOX sleet al zijnen tijd bij haar; zijne vrienden zagen hem
niet meer. Een van hun, hem toevallig ontmoetende, vraagde hem, waarom hij niet
meer bij BROOKE kwam? Weet gij niet, hernam FOX, dat ik mij bij het publiek onder
de verpligting heb gelegd, om Lord SHELBURNE's stappen naa te gaan? 't Is hierom
dat ik op Berkeley-plein woon. Hij maakte geen geheim van deeze minnarij, en hij
reedt dikmaals uit met Mejuffr. ROBINSON in derzelver rijdtuig. GEORGE merkte op
zekeren dag aan, dat het zekerlijk in zijne hoedanigheid van publiek persoon was,
dat hij eene publieke vrouw hadt genomen. Mejuffr. ROBINSON, door haare
schuldeischers gedrongen, was genoodzaakt, Engeland te ruimen. Terstond naa
haar vertrek begon de Heer FOX het met Mejuffr. ARMSTEAD te houden, eene vrouw
van de zelfde soort, doch wier leeven eene merkwaardige bijzonderheid heeft
opgeleverd. Zij maakte verbaazende verteeringen, hieldt dubbeld rijdtuig, en hadt
zeer veele bedienden. Zij ontving aan haare tafel alle de jonge vrolijke lieden van
het hof en uit de stad, en nogtans heeft zij nooit iemant bedorven.
De Heer FOX, bij zijne wederkomst in het Parlement, in den jaare 1782, zich te
zwak bevindende, om alleen tegen het Ministerie op te werken, 't welk dagelijks
meer vastigheids verkreeg, nam thans het besluit, zich met den man te verbinden,
tegen welken hij, acht jaaren lang, een bitteren oorlog hadt gevoerd. Lord NORTH,
welken hij genoemd hadt den nederigen Staatsdienaar der Kroone, den steun der
omkoopinge, den patroon der aanneemers, den vader der agioteurs, den slaapenden
loots van den Staat, den man, die de rampen, welke hij Engeland hadt berokkend,
met zijn bloed
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moest boeten: deeze zelfde Lord NORTH wierdt door den Heer FOX aangezogt, en
zij onderteekenden te gader een verdrag van vereeniginge.
Toen de voorafgaande artikelen van den Vrede met Frankrijk en Spanje aan het
Parlement wierden medegedeeld, verwekten zij de hevigste tegenkantingen van de
zijde van Lord NORTH, den Heere FOX en hunne vrienden. Zoo wel slaagden de
poogingen deezer Oppositie, dat zij de meerderheid verkreeg, en als met geweld
in het Ministerie kwam, zonder dat zij het vertrouwen des Konings noch dat der
Natie bezat. Onder dit nieuw bestuur waren de Heeren FOX en Lord NORTH de eerste
Sekretarissen van Staat, Lord JOHAN CAVENDISH wierdt Kanzelier van den Exchequer,
en de Hertog VAN PORTLAND hoofd der Thesaurie.
Zoodra de Heer FOX in het Ministerie was gekomen, verkogt hij alle zijne paarden,
en haalde de pen door zijnen naam in verscheiden Clubs, van welke hij lid was;
doch in de maand October des jaars 1783 hadt hij reeds wederom paarden gekogt,
en ging weddenschappen aan bij de wedloopen te Newmarket. Een bode des
Konings moest den Minister onder de wedders zoeken, om hem papieren ter hand
te stellen, aan welke veelligt het lot van Engeland hing!
Veel moeite hadt FOX om geduurende deeze zitting van het Parlement staande
te blijven. Het laatste gedeelte daarvan deedt hij dienen om den Prinse VAN WALES
een vast inkomen (apanage) te bezorgen; dit leide den grond eener
vriendschapsverbintenisse tusschen hen, die tot aan den dood van den Heere FOX
geduurd heeft.
In de zitting van het Parlement, 't welk in November des jaars 1783 bijeenkwam,
leverde de Heer FOX zijne vermaarde bill (ontwerp van wet) in, raakende het Indisch
bestuur. Hij beweerde, dat de Indische Maatschappij bankeroet was, en aan eene
ergerlijke onderdrukking in haare bezittingen zich hadt schuldig gemaakt. Ter
afwendinge der rampen, welke uit zodanig eenen toestand van zaaken ontstaan
moesten, deedt de Heer FOX den voorslag, om der Maatschappije het hestuur over
haare landbezittingen en koopbelangen te ontneemen, om daarmede eene
Commissie van acht leden te bekleeden, voor de eerste maal door het Parlement,
en vervolgens door den Koning te verkiezen.
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De bijzondere vrienden van den Heere FOX waren tot Commissarissen bestemd.
Met veel gewelds verzette zich de Heer PITT tegen dit ontwerp. Hij beweerde, dat
de schending van de regten van het oktrooi der Maatschappije den weg baande tot
de vernietiging van alle andere oktrooien. Hij merkte aan, dat dit ontwerp eene
strekking hadt tot het daarstellen van een onafhankelijken invloed der wetgeevende
magt, en diensvolgens gevaarlijk was voor de Constitutie. Hij voegde 'er nevens,
dat deeze Commissie zou gesteld zijn onder het onmiddelijk bestuur des scheppers
van dit ontwerp, die den wensch scheen te hebben opgevat, zich van een
altijdduurend opperbewind te verzekeren. De Heer DUNDAS betoogde, dat de zaaken
der Maatschappij zich niet in zodanig eenen toestand bevonden, als de Heer FOX
dezelve hadt voorgedraagen. De Bewindhebbers eischten, dat de raadpleeging
over eene bill, die hun met verbeurdverklaaring van hunne bezittingen dreigde,
wierdt opgeschort, tot dat hunne misdaaden hun beweezen waren, omdat een vonnis
onvermijdelijk wierdt vereischt, voordat zij van hunne posten ontzet wierden, gelijk
het ontwerp inhieldt. Het publiek scheen zijne toestemming te geeven aan de
bewijzen, welke tegen de voorslagen des Ministers wierden aangevoerd; intusschen
ging het ontwerp in het Laagerhuis met eene groote meerderheid door. Doch in het
Hoogerhuis wierdt het verworpen. De Koning zelf scheen ongerust te zijn over de
gevolgen, welke dusdanig eene bill moest hebben, indien dezelve in eene Wet
veranderd ware; en hoewel de Ministers de meerderheid hadden in het Laagerhuis,
bedankte hij hen, om hunne posten aan PITT en diens vrienden op te draagen.
FOX hervatte zijne rol van hoofd der Oppositie, en wilde die van volksleider
(demagoog) daar nevens voegens. In Westmunsterhall verzamelde hij verscheiden
maalen t geen hij zijne Constituenten noemde, en hij deedt zijn best om hen tegen
het nieuw bestuur op te zetten.
In eene dier vergaderingen ondervondt de Heer FOX het uitwerkzel eener
kwaadwilligheid van een haatelijken aart. Onder de plaats, op welke hij gewoon was
te zitten, wierdt een zak gelegd, uit welken een stof voortkwam, dat hem bijkans
deedt stikken. Men verzekert, dat het, bij onderzoek van dien zak, bleek, dat dezelve
twee zeer sterke vergiften bevatte, Euphorbium en Cap-
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sicum. Vergeefs wierden 'er tweehonderd ponden sterlings uitgeloofd aan den
aanbrenger van den daader van dit snood bedrijf.
Eenige dagen daarnaa kwam 'er eene Karikatuur in 't licht, verbeeldende den
Heer FOX niezende. Dit niezen bragt eene wolk voort, bestaande uit de volgende
hoofdstoffen: ‘Vergiftigde Coalitie; Indische Bill; schending van de Oktrooien; eerzucht
van CROMWELL; talenten van CATILINA; getrouwheid van DAMIENS; staatkunde van
MACHIAVEL.’ Onder het portret las men eenige dichtregels, van welke de zin hierop
nederkwam:
‘Overweegende dat zommige schurken, schuldig aan hoogverraad, mij hebben
doen niezen, toen ik wilde redeneeren; overweegende dat de inhoud van den zak
de natie zou vergeeven hebben, en dat de slag, die eenmaal zonder uitwerking is
beproefd, op een anderen tijd met beter gevolg zou kunnen herhaald worden,
bezweer ik mijne Constituenten, op hunne hoede te zijn, en voor mij te zorgen.’
Intusschen hadt de Oppositie de meerderheid in het Huis der Gemeenten, terwijl
de wensch der natie klaarblijkelijk op de zijde van het Ministerie was. Dikmaals
wierdt in het Laagerhuis de voorslag herhaald, dat de Ministers van hunne posten
moesten verlaaten worden, als zijnde het ongehoord, dat het bestuur met de
minderheid in het Huis der Gemeenten den zelfden weg bewandelde. De Koning,
deeze standvastigheid der Oppositie verneemende, en den eigenlijken wensch des
volks willende leeren kennen, wierdt te raade, het Parlement te doen uiteengaan.
Nooit hadden de woelingen der kuiperije eene werkzaamheid vertoond, bij die te
vergelijken, van welke deeze verkiezing een voorbeeld opleverde; de vrouwen in 't
bijzonder speelden eene onderscheidende rol. De Hertogin VAN DEVONSHIRE, thans
in den bloei haarer schoonheid, gaf zich onbegrijpelijk veele moeite; zij ging, zoo
als bekend is, zoo verre, dat zij zich liet kussen van eenen slagter, om stemmen
voor den Heere FOX te winnen.
De Koning, vernomen hebbende, dat de Prins VAN WALES zelf zich met de
kuiperijen der verkiezinge bemoeide, zondt eenen zijner Kamerheeren, om hem de
onvoegzaamheid onder het oog te brengen, dat de Erfgenaam
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van den Troon zich met de verkiezingen daadelijk bemoeide. ‘Heb de goedheid,’
gaf de Prins tot antwoord, ‘zijne Majesteit van mijnen eerbied te verzekeren, en
Haar te zeggen, dat het nog veel vreemder is, zijne Majesteit zelve met de
verkiezingen zich daadelijk te zien bemoeien; Zij is het, die 'er mij het voorbeeld van
gegeeven heeft.’
Omtrent dien tijd verhaalde men verscheiden anekdoten, blijk vertoonende van
de hoogloopende drift, welke, bij deeze verkiezing, van wederzijden uitbrak.
Opschuddingen en vegterijen tusschen de beide partijen vielen 'er voor op de
straaten van Londen. De twee mededingers van den Heere FOX, Lord HOOD en de
Ridder CECIL WRAY, deeden lang de verkiezing in twijfel hangen, en de Heer FOX
won het van den laatsten met zeer weinige stemmen. Men verhaalt een trek van
eenen Arts, die 't met het Ministerie hieldt, uitwijzende, dat, om doel te treffen, van
wederzijden geenerlei middel wierdt gespaard. Deeze Arts hadt eenen zieke, een
eerlijk' timmerman, wiens vrouw een driftig bewonderaar van den Heere FOX was.
Verscheiden maalen betuigde zij aan den Geneesheer haaren spijt, dat haar man
te ziek was om ten voordeele van den man des volks te gaan stemmen. 's Daags
voordat de stemmen zouden worden opgenomen, vondt de Arts zijnen lijder
aangekleed en gereed om uit te gaan. ‘Wat beteekent dit?’ riep hij: ‘gij staat op
zonder mijn verlof?’ - ‘Mijnheer,’ zeide de zieke, met eene flaauwe stem, ‘van de
gelegenheid dat mijne vrouw is uitgegaan heb ik mij bediend, om mij door mijnen
oppasser te doen aankleeden. Ik heb begeerte om mijne stem voor de verkiezing
te geeven.’ - ‘Mijn vriend, ik kan 'er u geene vrijheid toe geeven; 't is onmogelijk; ik
kan niet!’ - ‘Mijnheer, ik zal een rijdtuig neemen.’ - Onmogelijk! ‘gij zult het besterven.
Gaa wederom in uw bed, want gij zult koude vatten.’ - ‘Het doet mij groot leed, mijne
stem voor dien braaven Ridder WRAY niet te kunnen geeven.’ - ‘Wat zegt gij daar?
Laat mij uw pols eens voelen. Trek hem zijne kouzen niet uit .... Heeft hij gister
avond zijne pillen ingenomen?’ - ‘Ja, Mijnheer; maar zij hebben mij veel pijn gedaan.’
- ‘Dat bewijst niets; die uitwerking moesten zij doen .... De pols is niet kwaad. Hoe
heeft hij geslaapen?’ -
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‘Tegen den morgen heeft hij een weinig gesluimerd.’ - ‘Dat is goed. Indien hij omtrent
deeze verkiezing ongerust zij, moet men hem zijnen zin laaten doen. Zomtijds doen
die dingen goed. Het weer is vrij goed; en zie hier wat wij doen zullen: ik zal hem in
mijn rijdtuig neemen.’ - De arme man ging indedaad zijne stem geeven, en stierf
twee uuren naadat hij van zijnen vriend den Arts gegaan was!
In den jaare 1793 spanden alle de leden van de Club der Whigs te zamen tot
eene voorbeeldelooze daad van edelmoedigheid omtrent den Heere FOX. Naa
onnoemelijke sommen met speelen te hebben gewonnen, hadt hij in korten tijd
wederom al wat hij bezat verloren. Zijne vrienden, getuigen van zijnen nood,
beslooten hem te helpen. Zij hielden eene vergadering in de herberg de Kroon en
het Anker. De Heer FRANCIS gaf opening van het oogmerk der zamenkomste. Men
was het onderling eens, dat indien de Heer FOX, in plaats van zijne verbaazende
talenten aan den dienst van zijn Vaderland te wijden, zijn best hadt gedaan om zijn
fortuin te maaken en zijne eerzucht te verzadigen, hij waarschijnlijk schatten zoude
verzameld hebben, evenredig aan den naam, welken hij gemaakt hadt. Bekend is
het, dat hij zijn fortuin niet gemaakt heeft, en alwie onbekrompen dagt, moest
wenschen, den Heer FOX geplaatst te zien in eenen stand, even onafhankelijk als
zijn geest. 'Er wierden eenige persoonen benoemd, die de uitvoering zouden
bezorgen. Naa verloop van zes dagen riepen de gelastigden de vergadering bijeen,
en deelden het antwoord van den Heere FOX mede, naadat hem van het ontwerp
stellige kennis was gegeeven.

St. Ann's Hill, 6 Junij 1793.
‘MIJN WAARDE HEER!
Ligtelijk zult gij gelooven, dat het geene bloote welleevendheid is, wanneer ik u
verzeker, dat ik niet weet hoe ik zal uitdrukken wat ik gevoele omtrent hetgeen 'er
gaande is, en 't welk gij de goedheid hebt gehad mij te berigten.
Wanneer men verlegen is omtrent het te houden gedrag, onderzoekt men
gemeenlijk, wat anderen in
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dergelijk een geval gedaan hebben; maar ik heb dit hulpmiddel niet: want 'er is zulk
een voorbeeld niet voorhanden. Ten zelfden tijde zodanig eene getuigenis aan de
belangeloosheid mijns leevens en eene zoo aanzienlijke belooning te ontvangen,
is een geluk, 't welk voor mij alleen gespaard was.
In mijnen toestand ware het eene belachelijke gemaaktheid, niet te erkennen,
dat, 't geen men heeft gedaan, voor mij van het grootste belang is. Doch 't geen ik
met waarheid kan zeggen, is, dat, hoedanig ook het fortuin mij mogt gediend hebben,
mijn hart nimmer zoo volkomen voldaan zoude geweest zijn, als het over het
beraamde ontwerp is. Met eene leevendige erkentenis aanvaarde ik dit bewijs van
de goedheid van het publiek; en indien ik nieuwe drangredenen behoefde om in
mijne beginzels en in een onafhankelijk en eerlijk gedrag te volharden, zoude ik
dezelve hier vinden: want het is mijn gedrag en het zijn mijne grondbeginzels, aan
welke ik dit betoon der algemeene goedkeuringe ben verschuldigd, even als alle
de overige, welke ik heb ondervonden,’ enz.
De Inschrijving bragt een kapitaal op, groot genoeg om den heere FOX eene
jaarrente van drieduizend ponden sterlings te bezorgen; terwijl 'er tevens middelen
wierden beraamd, om hem in de onmogelijkheid te stellen van de hoofdsomme ooit
te kunnen verliezen of verspillen.

Bijzonderheden, den loop van de rivier de Ganges, in Bengale, en
de daarin ontstaande Eilanden, betreffende. Volgens den Major
R.H. Colebrooke.
(Uit de Transactions of the Asiatic Society.)
De beroemde Rivier de Ganges, die ontzettende hoeveelheid waters, stroomende
door eene vlakte, zamengesteld uit eenen ligt zandigen grond tot eene verbaazende
diepte, verandert steeds van bedding, en brengt veranderingen te wege, die de
verbaasdheid der Europeaanen opwekken. Eilanden en Zandbanken worden, binnen
eenen korten tijd, gevormd op plaatzen, waar men voorheen
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die Rivier het diepste vondt: eenige Steden en Dorpen, welke, ten eenigen tijde,
nabij den oever lagen, worden door den stroom verlaaten; andere vinden zich
daardoor ondermijnd, en de schijnbaar vaste aardkorst, op welke zij stonden, wordt
te eenemaale weggenomen.
Ingevolge hiervan vertoonen de oevers van de Ganges een zeer onderscheiden
voorkomen, naar den aart des gronds en de maate van geweld, met welke de stroom
op de oevers werkt. In die gedeelten, waar het geweld des waters sterkst en de
grond bij uitstek los is, krijgen de kanten welhaast de regtstandigheid van eenen
muur, en storten zo dikwerf in, dat men die oorden niet dan met het hoogste gevaar
kan naderen. Het verwandelen van den stroom, de daarmede gepaard gaande
overstroomingen, veroorzaaken afstortingen en eilanden van eene ontzettende
uitgestrektheid.
Een treffend voorbeeld diene ter ophelderinge. De verandering van de Ganges
bij Colgong mag onder de zeldzaamste gerekend worden, die immer aan deezen
zo veranderlijken Stroom voorvielen. Hiervan, schrijft de Major COLEBROOKE, kan ik
met de grootste zekerheid spreeken, dewijl ik ooggetuige geweest ben van den
staat dier Riviere te deezer plaatze, op vier onderscheide tijdperken. In drie derzelven
heb ik een zeer in 't oog loopend verschil waargenomen; naamlijk in de drooge
Jaargetijden van 1779, 1788 en 1796-7. - Ik heb eene aftekening van Colgong, door
mijzelven gemaakt op het eerste der gemelde tijdperken, welke de Ganges vertoont
als een breeden en open stroom, vrij van droogten: ten dien zelfden dage zag ik,
schoon de drie Rotzen nabij Colgong niet in de tekening komen, dat zij omringd
waren door geheel droog land, en op eenen kleinen afstand van den oever stonden.
Zulks wordt bevestigd door eene oude Kaart: alleen wordt 'er de Boglepore Nulla
vertoond, als tusschen de Rotzen en de Stad heen stroomende.
In Januarij 1788 zag ik de drie Rotzen geheel op zichzelven staande, en dat de
stroom, met groote snelheid, tusschen dezelve heen schoot. De Rivier hadt den
grond, die zo veele jaaren dezelve omgaf, ondermijnd en weggespoeld, eene bedding
voor zichzelve gevormd, met eene verbaazende diepte van water: deeze bleef,
jaaren lang, het voornaamste en in de daad het eenige
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bevaarbaare kanaal der Riviere in het drooge Saisoen. Hier bevonden zich de
vaartuigen dikwijls in het grootste gevaar van tegen de rotzen te stooten; in 't
bijzonder viel het moeilijk, als de Rivier, bovenal in den regentijd, gezwollen was,
dezelve te vermijden, als men den stroom afvoer.
Terwijl de Rivier zich in deezer voege uitbreidde, groeide 'er een Eiland aan in
het midden van haare bedding, 't welk, toen ik het de laatste keer zag, (in Januarij
1797) zich na Patergotta uitstrekte, vijf mijlen beneden Colgong, tot een zeer grooten
afstand van de laatstgemelde plaatze; zijnde in het geheel acht mijlen lang, twee
mijlen breed, en vervullende bijkans de geheele tusschenruimte, in het jaar 1779
door den hoofdstroom beslaagen.
De hoeveelheid van zand en aarde, welke de Rivier, om dit te wege te brengen,
moet agtergelaaten hebben, is verbaazend, als men in aanmerking neemt, dat de
diepte des waters, in het bevaarbaare gedeelte van de Ganges, menigmaalen meer
dan zeventig voeten haalt, en de nieuwe Eilanden zich meer dan twintig voeten
boven het waterpas des strooms verheffen. - Desgelijks zal zich de hoeveelheid
van aarde, welke de Rivier heeft uitgehoold, om zich eenen nieuwen weg te baanen,
niet min verbaazend voordoen. Eenig denkbeeld hiervan zal men zich kunnen
vormen uit de peilingen, welke ik heb laaten doen nabij de rotzen, welke van zeventig
tot negentig voeten veranderden. Indien wij 'er vier-en-twintig voeten bijvoegen voor
de hoogte van den grond, die voorheen aan deeze rotzen kleefde, gelijk
overgebleevene tekens uitwijzen, blijkt het, dat eene hoogte van honderd-en-veertien
voeten aarde te deezer plaatze door den stroom is weggevoerd.
Ingevolge hiervan mogen wij opmaaken, dat de Ganges een groot gedeelte van
het vaste land als 't ware onder haar beheer heeft, en dat het 'er verre af is om de
bedding daarvan in den loop door Bengale als bestendig te mogen aanmerken.
De vertooning, welke eenige deezer Eilanden in de Ganges maaken, is zonderling
landschap- en schilderagtig, indien niet geheel en al romanesk: want, schoon eene
wijduitgestrekte vlakte bezwaarlijk de laatste benaaming konne verdienen, deelen
nogthans veele dier Eilanden in eene maate van wild- en woestheid, welke de
liefheb-
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bers der Natuure zal behaagen, terwijl, ten zelfden tijde, het stil en vreedzaam
voorkomen der kudden, der velden en der wooningen, den menschenvriend
voldoening schenkt.
Indien wij ons voor den geest stellen eene wijduitgestrekte vlakte, met weiden
voor vee, en eenige weinige hutten, wier toppen met groente begroeid zijn, en de
tusschenruimte met welbebouwde akkers aangevuld, waar tarwe, rogge en
moeskruiden van allerlei soort groeijen, en de bloemen van de laatstgemelde aan
het oog een veelverwig tapijt vertoonen; - wanneer men daar bij voegt graazend
vee in grooten getale, en een klein aantal landwooningen, hier en daar verspreid;
terwijl de gezigteinder geene andere voorwerpen biedt dan eene lange lijn van
grasvelden en eenig geboomte, die, door den afstand van het vaste land, naauwlijks
te onderscheiden zijn: zullen wij ons een vrij goed denkbeeld van een Eiland in de
Ganges vormen. Teffens mogen wij ons verbeelden, dat de leeuwrik zich zingende
in de hoogte verheft, dat de lugt koel, en de hemel geheel onbewolkt is, willen wij
ons eene nog leevendiger voorstelling maaken van deeze Ganges-Eilanden,
geduurende ten minsten zes maanden van een jaar.

Verslag van de inrigting van het natuur- en scheikundig
genootschap te Groningen.
Is het eene algemeen erkende waarheid, dat de beoefenaar der wetenschappen
zijnen tijd van uitspanning niet nuttiger kan besteden, dan door de beoefening der
proefondervindelijke Natuur- en Scheikunde; geen wonder dan, dat deze
Wetenschappen, meer dan eenige anderen, zulk eenen waarlijk verbazenden opgang
hebben gemaakt, en men onder derzelver ijverigste beoefenaars ook de zoodanigen
vindt, welke niet tot eigenlijke dus genoemde Geleerden bestemd zijn. Immers
verrijken deze Wetenschappen, behalve het vermaak, waarmede zij hare
beoefenaars beloonen, en waardoor zij een allergeschiktst middel van uitspanning
opleveren ter afwisseling van meer diepgaande overpeinzingen, niet alleen het
verstand met zeer gewigtige kundigheden, en hebben den weldadigsten invloed op
het hart, maar zij hebben daarenboven eene onbetwistbare nuttigheid, wanneer
men hare regels toepast op ge-
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neeskunde, huishoudkunde, fabrieken, landbouw en andere kundigheden.
De overweging van dit eene en andere bewoog in het begin van het jaar 1801
zes liefhebbers dezer Wetenschappen, T. VAN SWINDEREN, W. TONCKENS, J. TONCKENS,
S. STRATINGH, J.G. WOLDRINGH en O.J. SICKINGHE, toen ter tijd alle Studenten aan de
Hoogeschool in deze Stad, om een gedeelte van hunnen tijd van uitspanning aan
de beoefening dezer Wetenschappen toe te wijden, wekelijks bijeen te komen, om
Natuur- en Scheikundige proefnemingen in het werk te stellen, en langzamerhand
eenige penningen bijeen te brengen, ten einde daarvoor de benoodigde Werktuigen
aan te koopen, en daaruit tevens in de kosten van de proefnemingen te voorzien.
Nadat het Genootschap eenigen tijd bestaan had, waagde men het, van tijd tot
tijd ook eenige andere personen tot de bijeenkomsten van hetzelve uit te noodigen,
met dat gevolg, dat 'er zich weldra een aantal studerende Jongelingen opdeed,
welke hunnen wensch te kennen gaven, om in de werkzaamheden van het
Genootschap te deelen, waartoe dan ook gereedelijk besloten werd; behoudende
echter de zes eerste oprigters voor zich het bestuur over het Genootschap, en het
regt van eigendom op de goederen en bezittingen van hetzelve, wanneer het
Genootschap onverhoopt mogt vernietigd worden, en waartegen dan ook door deze
nieuw aangekomenen eene merkelijk mindere toelage wordt betaald.
In onderscheiding van de zes eerste oprigters van het Genootschap, welke den
naam hebben van Dirigerende Leden, kregen de nu vervolgens aangenomene den
titel van Honoraire Leden; en door de vereenigde medewerking dezer Leden met
de pogingen der eersten kreeg dit Genootschap welhaast eene uitgebreidheid,
welke zich deszelfs oprigters niet hadden kunnen of durven voorstellen.
Ondertusschen was het een gewigtige stap tot verdere uitbreiding van hetzelve,
dat in het jaar 1803 zich eenige aanzienlijke Heeren aanboden, om als
Contribuerende Leden de pogingen van het Genootschap met eene jaarlijksche
toelage te bevorderen; en deze omstandigheid had vooral eene gewenschte
uitwerking, toen Burgemeesteren en Raad dezer Stad in het jaar 1804 aan het
Genootschap de zoogenaamde Promotieschool van het Groninger Gymnasium, als
een allezins geschikt locaal, ter voortzetting van deszelfs werkzaamheden
toestonden, en de Leden dezer Stads Regering de verzameling der werktuigen met
een kostbaar werktuig, zijnde een model van eene hier ter stede geplaatste Kraan,
vermeerderden.
Sedert dien tijd zettede het Genootschap, nu van een ruim locaal tot het vervolgen
van zijne werkzaamheden voorzien, zijne bijeenkomsten onafgebroken voort, en
door van tijd tot tijd in het werk gestelde verbeteringen achten de Dirigerende
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Leden van het Genootschap het thans niet onbelangrijk, daarvan een kort verslag
te geven.
De zes Dirigerende Leden zijn alleen en bij uitsluiting belast met het bestuur over
de belangen van het Genootschap. Deze Dirigerende Leden, de beoefening en
uitbreiding der Natuuren Scheikunde, te gelijk met eenige aangrenzende
Wetenschappen, bijzonder der Natuurgeschiedenis en der Wis- en Sterrekunde,
voor het doel des Genootschaps erkennende, verzamelen, ter bevordering van dit
doel, de noodige Werktuigen, een Kabinet van Natuurlijke Zeldzaamheden, en
eenige nuttige, tot ééne dezer Wetenschappen betrekking hebbende, Boeken. - Om
in de bevordering van dit oogmerk zoo veel te beter te slagen (daar 'er geene
wetenschap is, met welker beoefening zoo vele kosten verbonden zijn, als met deze)
zoo neemt het Genootschap zoodanige Heeren, welke genegen zijn ter bevordering
van deszelfs doel jaarlijks eene zekere som te betalen, tot Contribuerende Leden
aan; en hetzelve geeft aan zoodanige Geleerden, welke zich door het eene of andere
bij het Genootschap hebben verdienstelijk gemaakt, met de voorregten der
Contribuerende Leden, den titel van Leden van Verdiensten.
Om ondertusschen ook andere Jongelingen gelegenheid te geven, om deel te
nemen in de werkzaamheden dezes Genootschaps, zoo neemt hetzelve alle
zoodanige Jongelingen, bijzonder Studenten aan deze Hoogeschool, welke lust
hebben in de beoefening dezer Wetenschappen, en daarenboven van de Dirigerende
Leden worden goedgekeurd, tot Honoraire Leden aan.
Zijn er nu onder deze Honoraire Leden, welke genegen zijn, door dadelijke
deelneming aan de werkzaamheden des Genootschaps deszelfs doel te helpen
bevorderen, deze geven ven dit hun voornemen kennis aan den Hoofddirecteur des
Genootschaps, en deze geeft jaarlijks op den eersten September aan de Dirigerende
Leden eene lijst over van alle die Honoraire Leden, welke aan hem hun verlangen
te kennen hebben gegeven, om voor het dan ingaande Akademisch Jaar als
Medewerkende Leden te willen ageren; uit welke lijst dan door de Dirigerende Leden
zoo velen en zoodanigen tot Medewerkende Leden worden verkozen, als zij met
de belangen van het Genootschap overeenkomstig oordeelen; zoo echter, dat de
zoodanigen, welke reeds eens als Medewerkende Leden hebben geägeerd, zich
met zulk een voornemen niet weder bij den Hoofddirecteur behoeven te vervoegen,
maar door eene Voorlezing in het afgeloopen Akademisch Jaar, of door eene
aanbieding daartoe, stilzwijgend gerekend worden, als Medewerkende Leden te
willen blijven fungeren.
Deze Medewerkende Leden verpligten zich, bij hunne aanneming, het
Genootschap ieder jaar met eene of meerdere Voor-
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lezingen te vereeren, en hebben daarvoor de volgende voortegten:
I. Dat zij zoo wel de bijzondere, als openbare bijeenkomsten van het Genootschap
kunnen bijwonen.
II. Dat zij zich meer bepaaldelijk in het eene of andere vak onzer Wetenschappen
kunnen oefenen, en daartoe van het Genootschap alle hulp ontvangen.
III. Dat zij, zoo wel als de Dirigerende Leden, alle de werktuigen, voorwerpen uit
het Kabinet van Natuurlijke Zeldzaamheden, boeken en papieren voor een' bepaalden
tijd ter leen kunnen ontvangen, en
IV. Dat eene openvallende plaats van Dirigerend Lid uit hun midden moet worden
aangevuld.
Wat nu voorts de wijze betreft, op welke de door het Genootschap bedoelde
Wetenschappen behandeld worden, en dus het doel van het Genootschap meer
regtstreeks bevorderd wordt: Ieder Zaturdag, des avonds te half zes, komen de
Dirigerende en Medewerkende Leden, welke dus de Werkende Leden van het
Genootschap uitmaken, bijeen; in deze bijeenkomsten wordt dan door ieder derzelve
op zijne beurt eene Voorlezing gehouden over het eene of andere gedeelte der
Natuurkunde, Scheikunde, Natuurgeschiedenis of Wis- en Sterrekunde; zoo echter,
dat de eerste Zaturdag in elke maand besteed wordt tot eene systematische
behandeling van eenig gedeelte der Natuurkunde, en de overigen tot zulke
Voorlezingen, als ieder der Leden verkiest, mits niet buiten de grenzen onzer
Wetenschap vallende, en zoo veel mogelijk met proeven opgehelderd. - Hierdoor
krijgen dus de Werkende Leden ieder jaar eene systematische behandeling der
Natuurkunde (op den eersten Zaturdag van elke maand); maar zij worden tevens
bekend met alle de nieuwe ontdekkingen, welke van tijd tot tijd in eene onzer
Wetenschappen gedaan worden, en ieder der Leden heeft te gelijk gelegenheid,
om eene Voorlezing naar zijnen bijzonderen smaak uit te kiezen. - Om echter op
eene nog meer zekere wijze met de nieuwe ontdekkingen in onze Wetenschappen,
en dus met derzelver geschiedenis, bekend te worden, neemt ieder der Leden een
zeker Nederduitsch, Hoogduitsch, Fransch of Engelsch Journaal voor zich, om
daaruit alles, wat onze Wetenschappen betreft, te excerperen; welke aanteekeningen
dan op iedere bijeenkomst worden voorgelezen; 't welk aan de overige Leden de
moeite bespaart, om alle die Journalen zelf te lezen, dezelve zeer gemakkelijk met
alles, wat 'er in de Natuurkunde voorvalt, bekend maakt, en het Genootschap tevens
altijd overvloedige stof oplevert, om nieuwe proeven in het werk te stellen.
Zijn er daarenboven onder deze Werkende Leden, welke eenen bijzonderen
smaak hebben in het beoefenen der Schei-
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kunde, der Natuurgeschiedenis of der Wis- en Sterrekunde; aan de zulken geeft
het Genootschap daartoe gelegenheid, in afzonderlijke Departementen, met welker
huishoudelijke schikkingen zich de Dirigerende Leden in het geheel niet inlaten,
dan alleen, dat zij jaarlijks uit hun midden bij ieder derzelve eenen Voorzitter
benoemen, welke verpligt is hun ieder vierendeel jaars verslag te doen van de
werkzaamheden in het hem aanbetrouwde vak; zijnde nog daarenboven het
Departement Scheikunde, welks Leden ieder Zaturdag morgen bijeen komen, om
Scheikundige bewerkingen te verrigten, verpligt, zoodanige Proefnemingen in het
werk te stellen, welke voor de Natuurkundige Voorlezing van dien avond van nooden
zijn; het Departement Natuurgeschiedenis, hetwelk ieder' tweeden Woensdag in
elke maand bijeen komt, belast met het opzigt over de verzameling van Natuurlijke
Zeldzaamheden; en het Departement Wis- en Sterrekunde, welks Leden ieder
Dingsdag avond om de veertien dagen te zamen komen, bijzonder verpligt, zich op
het doen van Sterrekundige Waarnemingen toe te leggen.
Behalve deze bijeenkomsten, waartoe geene andere, dan de Werkende Leden
van het Genootschap worden toegelaten, houdt hetzelve ook nog des winters eenige
bijeenkomsten, waartoe alle Leden toegang hebben, en buitendien ook nog
zoodanige Personen, welke door een' der Leden worden geïntroduceerd op
entrébilletten, tot welker uitgifte de Penningmeester, daags voor ieder dier
bijeenkomsten, in de gehoorzaal van het Genootschap vaceert; wordende deze
bijeenkomsten, in onderscheiding van die, waartoe alleen de Werkende Leden
toegang hebben, openbare bijeenkomsten genoemd; terwijl eene derzelve altijd
gehouden wordt op den laatsten Zaturdag van Februarij, zijnde dit de dag, waarop
het Genootschap is opgerigt.

Hamburgsche Levens-Assurantie Societeit.
Hoewel het bestaan en het oogmerk der Hamburgsche Levens-Societeit door
openbare Berigten en door de uitdeeling en verzending van Programma's zeer
bekend geworden is, en de goede voortgang van dit Institut genoegzaam aantoont,
dat men van deszelfs groot nut hoe langs zoo meer overtuigd wordt, zoo bewijzen
nogtans veelvuldige aanvragen, dat het ware oogmerk en de instelling der Societeit
door velen nog niet wel verstaan wordt.
De Directie is wel nog steeds bereid, elke bij haar inkomende schriftelijke aanvraag
uitvoerig te beantwoorden, maar acht het echter nuttig, door het volgende korte
berigt elkeenen
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in staar te stellen, om ten minste in 't algemeen te kunnen beoordeelen, of eene
deelneming aan het Institut voor hem raadzaam zij of niet.
Het voorname Hoofdvak der Societeit, dat geen soortgelijk Institut op het vaste
land met haar gemeen heeft, zijn de eigenlijke Levens-verzekeringen of de
Assurantiën voor sommen, welke, bij den dood van verzekerde Personen, aan
hunne Erfgenamen of andere wettige Houders der Polissen (als bewijzen dezer
verzekeringen) betaald worden. - Door middel derzelven kan elk verzorger eener
Familie, mits betalende eene matige aan zijnen ouderdom geëvenredigde jaarlijksche
Premie, aan de zijnen een bepaald Kapitaal nalaten. Eene Instelling, welke in de
meeste gevallen doelmatiger is, dan zich te begeven in eene Weduwenkas. - Door
deze Kas, namelijk, wordt maar alleen voor de Weduwe gezorgd, en alle Toelagen
zijn verloren, wanneer de verzorger de verzorgde Persoon overleeft. Bij de
Levens-verzekeringen, daartegen, kunnen de Toelagen nooit verloren gaan, dewijl
het verzekerde Kapitaal bij den dood van den Verzekerden zeker betaald wordt, het
zij dat de Persoon, voor welken het oorspronkelijk bestemd was, nog leeft, of dat
de Polis aan deszelfs Erfgenamen, of, door verkoop of anderzins, aan andere
Bezitters overgegaan was. Bovendien heeft de ontvangst van een Kapitaal het
voorregt, dat het, naar gelange der omstandigheden, tot voortzetting of oprigting
van eene Affaire, tot den aankoop van vaste goederen, tot voldoening van schulden,
of ook tot aankoop eener Lijfrente kan besteed worden, bij gevolg tot het voortkomen
eener Familie op veel menigvuldiger wijzen kan aangewend worden, dan een enkeld
Weduwe-Pensioen.
Van de Levens-verzekeringen kan bovendien nog op vele andere wijzen gebruik
gemaakt worden. Bij voorbeeld, door de verzekering van een schuldenaar, die
slechts van zijn Inkomst, dat met den dood ophoudt, in staat is te betalen, kan de
Crediteur het verlies voorkomen, hetwelk hij anders door den dood des Debiteurs
lijden zoude. Koopers van vaste goederen, waarvan het bezit voor hunnen leestijd
is, van Bedieningen, Posten en dergelijke, kunnen, door verzekering van hun Leven,
het nadeel wegnemen, hetwelk hunne vroegtijdige dood, voor hunne Familie, of
voor den geldschieter van koopsommen, zoude hebben, e.z.v.
De Levens-Assurantiën kunnen, naar mate de verschillende omstandigheden
vereischen, voor een aantal Jaren, naar goedvinden, of terstond voor den geheelen
Leeftijd gesloten worden. In de volgende Tafel of Lijst zijn de Toelagen of Premiën
opgegeven, welke Jaarlijks voor elk 100 Mark Banco, die men bij den dood van den
verzekerden ontvangen wil, betaald moeten worden.
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OuderdomPremie voor 1
der
Jaar
verzekerden
M.
B.
S.
15
13½

Jaarlijksche Premie bij
verzekeringen voor 5
Jaren
M.
B.
S.
15½

Die steeds onveranderlijk
blijft voor den geheelen
leeftijd.
M.
B.
S.
1
15

20

1

3½

1

5¼

2

2⅓

25

1

8

1

9

2

6½

30

1

10½

1

11½

2

11

35

1

13

1

13¾

2

15⅔

40

1

15⅔

2

1

3

5⅔

45

2

4¼

2

6½

3

14¾

50

2

11

2

14

4

10⅔

55

3

5½

3

10¼

5

11½

60

4

5½

4

12

7

-¼

65

5

13½

6

11

9

-

70

8

13¾

9

14¼

11

11

Wanneer alzoo b.v. een Persoon van 30 Jaren zijn Leven voor 1 Jaar voor 10,000
M. Bco. wil laten verzekeren, zoo betaalt hij daarvoor (1 M. 10½ S. ten 100) 165 M.
10 S. Wil hij zijn Leven voor 5 Jaren voor deze som laten verzekeren, zoo betaalt
hij jaarlijks (tegen 1 M. 11½ S. ten 100) 171 M. 14 S. Wanneer hij echter zijn Leven
voor den geheelen Leeftijd laat verzekeren, zoo betaalt hij jaarlijks, zoo lang hij leeft,
(tegen 2 M. 11 S. ten 100) 268 M. 12 S. In elk geval wordt aan den Houder der Polis,
twee maanden na de vertooning van het Doodattest van den Verzekerden, 10,000
M. Bco. zonder korting betaald.
Die zich aldus voor zijnen Leeftijd laat verzekeren, betaalt onveranderlijk dezelfde
Premie; die echter slechts voor enkelde Jaren Assurantie neemt, moet, wanneer hij
na verloop dezer Jaren de Assurantie vernieuwt, zoodanige Premie betalen, als
aan zijnen ouderdom op dat tijdstip geëvenredigd is.
In de Lijst zijn de Premiën, kortheidshalve, alleen voor den ouderdom van 5 tot 5
Jaren opgegeven; men zal dezelven echter voor de tusschenvallende Jaren daarnaar
vrij naauwkeurig kunnen berekenen,
Voor Intrêgeld wordt bij de Eerste Premie ¼ pCt. betaald, en wanneer de
Verzekerde niet in persoon op het Kantoor der Societeit verschijnt, bovendien nog
bij verzekeringen voor 1 Jaar ¼ pCt., voor 5 Jaren ½ pCt., boven de 5 Jaren ¼ pCt.
Somtijds zijn de omstandigheden, welke eene verzekering vereischen, van dien
aard, dat het verzekerde kapitaal alleen in dat geval behoeft betaald te worden,
wanneer de Verzekerde eer sterft dan een genoemde derde Persoon.
Een Debiteur b.v. heeft eene Erfenis te wachten; de Crediteur is verzekerd zijne
betaling te ontvangen, wanneer de Debiteur den Erflater overleeft; hij laat denzelven
dus voor
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dat geval verzekeren, als de Debiteur eer dan de Erflater overlijdt. Of een Man, die
geen Kinderen of Naastbestaanden heeft, wil zijne Huisvrouw een Kapitaal nalaten,
en verzekert zijn Leven, ingevalle hij eer dan zijne Huisvrouw mogt komen te
overlijden.
Zoodanige verzekeringen op het overlijden doet de Societeit voor mindere Premiën
dan de onbepaalde Levens-verzekeringen, volgens de bovenstaande Lijst.
De Societeit neemt verders ook aan Assurantiën op Lijfrenten (Weduwe-renten),
invoege dat dezelve, na het overlijden van den Verzekerden, aan den genoemden
Persoon een Jaarlijksch Pensioen tot aan zijnen dood betaalt.
Dezelve Societeit doet ook Assurantie op Jaarlijksche Renten; zij neemt op zich
de verpligting, om, bijaldien de Verzekerde sterft, aan eenen genoemden Persoon,
tot dat dezelve eenen zekeren ouderdom bereikt heeft, (b.v. 25 jaren) een bepaald
Pensioen te betalen. Generalijk neemt zij elke Levensverzekering aan, welke de
bijzondere omstandigheden van den genen, die dezelve begeert, soms kunnen
vereischen.
Voor ongewone gevallen, als ook voor Assurantiën op het Leven van ter zee
varende Personen, worden de Premiën telkens naar gelange der omstandigheden
bepaald.
De geringste som, welke de Societeit op een Persoon teekent, is 200 M. Bco.,
de hoogste 25,000 M. Bco. Zij neemt eindelijk ook Penningen op Lijfrenten voor
enkelde zoowel als verbondene Personen.
De gene, die voornemens is eene Levens-verzekering te sluiten, moet de qualiteit,
woonplaats e.z.v. van den Persoon, dien hij wil laten verzekeren, naauwkeurig
opgeven, alsmede den ouderdom en den goeden staat der gezondheid blijkbaar
maken. Tot het laatste oogmerk wordt het beëedigde Attest eens geloofwaardigen
Doctors vereischt, dat de gene, die zich wil laten verzekeren, niet ziek of bedlegerig,
met geene kwaal, die een spoedig overlijden doet duchten, als Tering, Bloedspuwen,
Waterzucht e.z.v. behebt is, en sedert een jaar geene ziekte gehad heeft, welke
gevaarlijke gevolgen doet vreezen. De Persoon, die zich laat verzekeren, moet
onder Eede getuigen, dat hij aan zijnen Doctor geene wezenlijke omstandigheid
zijner gezondheid verzwegen heeft, en twee, bij de verzekering geen belang
hebbende Personen, moeten almede attesteeren, dat de bovengemelde Attesten,
naar hun beste weten, de zuivere waarheid behelzen. Dat niemand kan verzekerd
worden, die zijne gezondheid door onmatigheid bedorven heeft, volgt uit het
bovenstaande van zelven.
Nog moet wel aangemerkt worden, dat het aanzienlijke oorspronkelijke Fonds
der Societeit, dat uit een Millioen Marken Banco bestaat, hetwelk door de inkomende
Premiën &c. bij
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voortduring vermeerderd wordt, den Geïnteresseerden de allervolkomenste zekerheid
verschaft, en de vrees geheel beneemt, dat de Uitkeeringen, wegens het niet voldoen
der jaarlijksche Toelagen, ooit zouden kunnen uitgesteld worden: een geval, dat bij
Weduwen-kassen, welke op eene minder vaste stichting berusten, zoo als de
ondervinding leert, maar al te ligt kan plaats hebben.
Om Berigten te bekomen, waarin de nadere Conditiën, Assurantie-Premiën en
Prijzen der Lijfrenten opgegeven zijn, en tot het effectueeren van
Assurantie-Commissien, kan men zich addresseeren, te Amsterdam aan de Heeren
BRAUNSBERG EN COMP.; te Dantzig aan den Heer JOH. LABES; te Dresden aan de
Heeren J.C. VAN DER BRELING EN COMP.; te Gothenburg aan de Heeren MARTIN
HOLTERMAN EN ZOONEN; te Koningshergen aan de Heeren SCHWINCKE en KOCH; te
Lubeck aan Mejufvrouw de WEDUWE CAREL VON AXEN; te St. Petersburg aan den
Heer DANIëL JENCOUEL; te Regensburg aan den Vrijheer CAREL VON HAMMERSTEIN;
te Riga aan de Heeren AACKEN, SYLLM EN COMP.; te Stettin aan den Heer G.C.
VELTHUSEN; te Wismar aan den Heer VAL. JOS. BORCHET; te Stockholm aan de Heeren
G.C. ROSCHELL EN COMP., alsmede te Hamburg aan het Kantoor der
Levens-Assurantie Societeit.

Merkwaardige bijzonderheden en algemeene aanmerkingen
aangaande de Russische krijgsgevangenen.
(Vervolg en slot van bl. 384.)
Een Bus, die geene zwaarigheid maakt, om tot zijn voedzel en kleeding, alwat van
zijn gerijf is, weg te neemen en te steelen, zal van honger sterven bij schatten, aan
zijne bewaaring, of zelfs zijner eerlijkheid toevertrouwd.
Twintig voorbeelden zijn daarvan voorhanden; men vergenoege zich met het
volgende. Een Serjant-majoor, te Austerlitz gevangen genomen, hadt bij zich de
(*)
viermaands soldij voor zijne Kompagnie ; door den overwinnaar wierdt hij niet
uitgeplunderd. Hij komt te Bourges, blijft 'er drie maanden, vertrekt na Limoges,
alwaar hij zich nog bevindt; hij vast, en weigert zichzelven liever alles, dan de hem
toevertrouwde penningen aan te raaken. En egter wierdt die zelfde man door den
Heer ROUZET op het steelen van timmer-

(*)

In Rusland wordt de soldij voor de officieren en soldaaten om de vier maanden betaald, en
vervolgens aan elk hunner toegeteld. Dit gebrek in het bestuur ontstaat uit de moeijelijkheid
om lieden te vinden, die boekhouden en geld kunnen wisselen.
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hout betrapt, in het Magazijn voor de Vestingwerken, waar binnen hij gekomen was
door het optillen van een zolderplank. Hij hadt, zegt men, geen ander oogmerk dan
(*)
zich op zijn Russisch te warmen .
De openbaare schurken (want men vindt ze overal) zijn minder onbeschaamd en
bescheidener dan in Frankrijk.
Een dier schobbejakken wierdt, in de maand Maart 1806, te Bourges, beschuldigd
en overtuigd, eenen zijner kameraaden veertig Louisen ontstolen te hebben. Tot
bekentenis gedwongen wordende, waar hij het gestolene hadt verborgen, ontkende
hij halstarrig de daad en derzelver gevolgen; hij stondt voor alle vertoogen, beloften
en bedreigingen; zijn Serjant-majoor, een streng en hardvogtig mensch, verwijst
hem, zonder dat hij van zijne plaats wijke, om stokslagen te ontvangen, tot dat hij
zijne misdaad zou bekennen, en de plaats aanwijzen, waar hij het geld hadt
verborgen. Zoo als gij wilt, gaf hij zeer koel tot antwoord. Men maakt aanstalte tot
deeze straffe met eene schrikwekkende voorbereiding. Twee Korporaals, met de
(†)
palka in de hand , slaan hem op de maat met een vreezelijk geweld; om den vijfden
slag wordt hij van nieuws ondervraagd; men belooft hem genade, indien hij wil
bekennen; hij volhardt bij de ontkenning; men gaat voort met slaan, en 't is te denken,
dat de kloppers eerder van het geeven, dan de misdaadige van het ontvangen van
slagen zouden vermoeid zijn geworden, toen met den vierëntachtigsten slag zijn
muts af en daaruit vijf Louisen op den grond vielen. ... Welk eene standvastigheid!
De ellendeling hadt geene zucht geloofd.
Hoewel geene wellustelingen, bezitten, egter, de Russen geen denkbeeld van
eerbaarheid en welvoegelijkeid bij de Vrouwen; gaarne loopen zij naakt, gaan,
komen, spreeken en doen hunne zaaken in deezen toestand, zonder bedenking,
en zonder zich over de ergernis te bekommeren, welke zij daarmede geeven.
KRIJGSKUNDE. - De Russen, uit dit oogpunt beschouwd, vertoonen zich in een
gunstig en belangrijk licht; zij zijn zeer gezeggelijk, en volstrekt en blindelings
onderdaanig. Hunne Officieren, en zelfs hunne Onderofficieren, kunnen hun allerlei
beweegingen doen maaken, eenen zwaaren, aanhoudenden, walgelijken, zelfs
gevaarlijken arbeid van hun eischen, zonder daar tegen een afkeurend morren te
hooren; overmaatige vermoeijenissen kan men hun doen ondergaan,

(*)
(†)

In Rusland kost een wagen met hout niet meer dan van 15 tot 22 sous; van hier, dat het
overdaadig wordt gebrand.
De palka is een groote spitsgarde van touw of hulst, welke de Onderofficieren draagen, en
die, om zoo te spreeken, het eenig onderscheidend teeken van hunnen rang is; zij bedienen
zich daarvan tot de dagelijksche strafoeffeningen.
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en hunne soberheid verzekert den goeden uitslag van een verren togt met zuike
menschen; zij weeten alleen te gehoorzaamen en te zwijgen.
Is dit ongevoeligheid, gebrek aan redeneering, of gevoel van hunne eigen
nietsheid? Over de oorzaaken van dit verschijnzel, als tot onze taak niet behoorende,
zullen wij niet uitwerden.
De waarheid der zaake is, dat de Russische soldaat alles bezit, 't geen in hem
wordt vereischt, om hem tot een in den grond lijdelijk en gehoorzaam weezen te
maaken. Is hij daardoor te nuttiger voor zijnen Vorst? Hieraan wordt getwijseld.
De Fransche soldaat, zijne pligten en regten kennende, redeneert, mort, maar
gehoorzaamt altijd. In het vuur, in gevaar, is hij tot zijnen eigen roem werkzaam; hij
wordt aangedreeven door de overheerende gevoelens van eigenliefde, eere en
liefde voor het Vaderland; hij bezit die hem eigene onverschrokkenheid, die alle
soldaaten tot zoo veele onverwinnelijke helden maakt.
De Rus doet alwat men hem zegt, doet niets anders, en doet het niet altijd goed;
op eenen post geplaatst, zal hij 'er ongetwijfeld sterven; indien men het onderneeme,
hem van daar te verdrijven, zal hij niet terugdeinzen; doch hij wordt als onbekwaam
beschouwd tot die grootmoedige sprongen, die vuurige dapperheid, die
onweerstaanbaare heftigheid, die omverrewerpt, medesleept en schrik aanjaagt. In
de troepen deezer Natie bespeurt men niet dat, zoogenaamd, esprit de corps, die
eenheid van gevoelens en grondbeginzelen, dat beredeneerde punt van eere, die
de grondslagen van den krijgsroem zijn; men durft zelfs verzekeren, zonder te
vreezen van der waarheid te kort doen, dat nooit twee Russische soldaaten elkander
hebben uitgedaagd om een geschil bij te leggen of eenen hoon te wreeken; dit
(*)
wreed gebruik, verschrikkelijk zomtijds in zijne uitwerkzels, doch edel en eerlijk
wanneer het noodzaakelijk is, is den Russischen soldaat, en zelfs den onderofficier,
volstrekt onbekend. Een kameraad is een vreemdeling bij zijnen kameraad; geene
vooringenomenheid, niets van die hartelijke genegenheid, tewegebrengende, dat
in gevaaren een soldaat, zonder beraad, zich opoffert om zijnen wapenbroeder te
behouden.
Men meent de oorzaak deezer ongezelligheid te vinden in de kwaade inrigting
hunner kazerneeringe; krijgsgebouwen zijn in Rusland niet bekend; in tijd van vrede,
zoo wel als oorlog, huisvest en voedt de burger en de boer den soldaat; dikmaals
is hij alleen; zelden ontmoet men twee in het zelfde huis, en nooit meer. Het gevolg
hiervan is, dat de zeer talrijke regimenten zeer verstrooid zijn, dat de soldaaten
elkander niet zien, en weinig kennis aan elkander hebben.

(*)

Mag of kan het Tweegevegt ooit edel en eerlijk genoemd worden?
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Zij hebben geene gemeenschappelijke tafel; elk leeft en eet op zich zelven op
onderscheidene uuren, en kookt zijnen eigen pot; men komt niet bijeen dan tot den
wapenhandel en den gewoonen dienst; en 't is bekend, dat dit niet het oogenblik is
van onderlinge vriendschapshoudinge.
De strenge krijgstucht, de strengheid der opperhoofden en de zwaare straffen
hebben in de wapenoeffeningen eene zeldzaame en heilzaame eenheid doen
ontstaan; hieromtrent ontmoet men eene onnaavolgbaare naauwkeurigheid; alles
geschiedt op den wenk van den vleugelman, en de verdeeling van de tempo's voor
ieder hunner zijnde afgemeeten door een spreekend en vlug zein van dien
vleugelman, op wien de geheele linie het oog houdt gevestigd, is het gevolg daarvan,
dat in de bijzonderheden van den wapenhandel eene eenpaarigheid plaats heeft,
die anders niet kan verkreegen worden; het volvoeren van elke beweeging wordt
aangekondigd door eenen algemeenen stoot met den voet, waarvan het geluid,
één, de vastheid van den oogslag bepaalt. Verre is 't 'er af, dat men in het
marcheeren de Fransche bevalligheid ontmoet; de vooruitgezette voet beschrijft
een ellips of eirond, en rust vast op den grond met de hiel, die, het steunpunt der
tweede schrede zijnde geworden, het lichaam tot eene bepaalde en vaste beweeging
noodzaakt. Deeze wijze van marcheeren, minder bevallig dan de Fransche,
beschouwen wij als minder vermoeiende en natuurlijker, doordien de voet van een
Fransch' soldaat zich voorwaarts beweegende, het benedenste punt eene
horizontaale lijn beschrijft, en den man spoediger vermoeit, door de sterke beweeging
der gewrigten en de herhaalde spanning der zenuwen van de knieschijf. Thans is men geregtigd om te besluiten, zoo wel op gronden van redeneeringe
als ondervindinge, dat, indien de Russische krijgsmagt, eene eeuw lang, een gedeelte
van Europa heeft doen beeven; indien zij de Souvereinen van Zweden, Persie,
Polen en Turkije overwonnen, en dezelve van provincien, dienstig voor het Rijk,
heeft beroofd, de reden is, omdat de opvolgers van PETER DEN GROOTEN, meer
gelukkig dan bekwaam, meer snoevers dan door de ondervinding geleerd, meer
wreed dan dapper, zich van een reusagtigen en overweldigden naam bediend
hebben om te verwoesten en te veroveren. - Marienburg, Bachaceray en Praga
kunnen daarvan getuigenis draagen!

Iets wegens de laatste jaaren van den hoogleeraar Boerhave.
Alle de bijzonderheden van het leeven van groote mannen zijn belangrijk voor lieden
van verstand; maar nog groo-
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ter wordt die belangstelling, wanneer het hunne laatste leevensjaaren betreft. De
naam van BOERHAVE wordt als de doorluchtigste beschouwd in de Jaarboeken der
hedendaagsche Geneeskunde. Naa eene moedige worsteling met behoefte in zijne
jeugd, steeg hij ten laatste, door zijne bekwaamheden en roem, ten toppunt van
geluk; men verhaalt dat hij twee millioenen guldens aan zijne eenige dochter naaliet.
Laaten wij zien, of zijne rijkdommen verandering gemaakt hadden in zijne
werkzaamheden en liefhebberijen; hij zelve zal ons daarvan verslag doen, in eenen
brief, welken hij, in zijn zevenënzestigste jaar, schreef aan zijnen voormaaligen
leerling J.B. BASSAND, zedert Lijfarts van den Duitschen Keizer. ‘Mijne gezondheid,’
schrijft hij, ‘is zeer goed. Ik slaap op mijne Hofstede. 's Morgens ten vijf uure rijd ik
na de stad; aldaar ben ik bezig, tot 's avonds ten zes uure, met het raadgeeven aan
zieken. Ik houd mij met de Scheikunde bezig, en vermaak mij met leezen; ik eer, ik
bemin, ik aanbid God alleen. Bij mijne wederkomst op het land, bezoek ik mijne
planten; ik herken, ik bewonder de geschenken, vrugten der weldaadigheid van
mijnen vriend BASSAND. Mijn tuin schijnt op de verscheidenheid en de kloekheid
zijner boomen zich te verhoogmoedigen. Ik slijt mijne dagen met het beschouwen
van mijne planten, ik verouder in het verlangen van nog nieuwe te bezitten.
Beminnelijke en zoete dwaasheid! Wie zal mij den Boheemschen lindeboom geeven,
met breede bladeren, en den nog verwonderlijker Silesischen, met zijn
Monnikskapsblad (folio cucullato)? Zoo dienen de rijkdommen tot niets anders, dan
om den dorst na meerdere schatten aan te zetten, en de gierigaart pi nigt de
weldaadigheid zijner weldoeners. Verschoon de zotheid van eenen grijzen Vriend,
die boomen zoekt te planten, in wier schoonheid en lommer alleen zijne naaneeven
zich zullen verlustigen! Aldus verloopen mijne dagen, zonder andere kwelling dan
die van uwe afwezigheid, en voor al het overige gelukkig.’
Wat al zaaken in deeze weinige zoo eenvoudige regels! welk eene werkzaamheid!
welk een ijver voor het lijdend menschdom! welk eene godsvrugt! welk eene onschuld
en leevendigheid in de geliefde bezigheden, in eenen leeftijd, op welken zij gewoonlijk
beginnen stil te staan! De oorspronkelijke brief, in 't Latijn geschreeven, vertoont
nog duidelijker alle die karaktertrekken; niet dan zeer onvolkomen hebben wij de
woorden kunnen vertaalen: Ibi ego plantis immoror; Deum adoro, amo, veneror
unice, &c. De zulken onzer Leezeren, die BOERHAVE zelven willen hooren, moeten
wij overwijzen tot de Verzameling zijner Brieven aan J.B. BASSAND, gedrukt te
Weenen, in den jaare 1778.
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Zedespreuken.
Zo natuurlijk is het, bevooroordeeld te weezen, ten opzigte van het vertoon, 't welk
de dingen in onze Jeugd maaken, dat, in eenen meer gevorderden Ouderdom,
veranderingen ten goede ons op verre na niet altoos behaagen.
Het zou, in de daad, eene harde zaak zijn, indien het denkbeeld van geleerd te
zijn zich bepaalde tot de enkele kennis van één of twee Doode Taalen. Wie een
gezond verstand bezit, naar eisch geoefend op voeglijke voorwerpen, mag, met
volle regt, op den naam en het character van een Geleerden eisch maaken.
Wij zullen 'er onze rekening zeer wel bij vinden, als wij de Vergenoegdheid niet
enkel als eene wenschlijke zaak, maar tevens als een Pligt beschouwen.
Geen mensch is zo slegt, of hij heeft zijne goede vlaagen; het ontbreekt de
meesten aan volstandigheid.
Schoon volmaakte Braafheid schaars is in de wereld, vindt men 'er egter meer
Braafheids dan Onfeilbaarheids.
Met een gevoelig hart, in eene wereld als deeze, vergenoegd te zijn, is
Heldendeugd.
Grootheid van ziel sluit geene Gevoeligheid uit: voor anderen te voelen, is
grootheid van ziel, indien de Gevoeligheid ons aanzet om alle onze poogingen aan
te wenden, ten einde dezelve in daaden overga.
't Zij wij slaagen of mislukken in onze poogingen om onze beste vrienden te helpen;
eene pooging is 'er, die niet faalt; het smeeken der Godlijke Voorzienigheid ten
hunnen behoeve.
De misslagen, uit goedheid van hart herkomstig, zijn meer te agten, dan de
ongewillig betoonde deugden eens slegt geäarten.
Groote vernuften begaan zelden kleine mislagen.
De zeden der groote wereld bestaan in eene soort van mode; en deeze verandert
zo ligt, dat men ze als in de vlugt moet vangen.
Zodanige Vermaakneemingen moeten altoos onschuldig zijn, die onschuldig
vermaaken en den geest niet verwijderen van huislijke en andere leevenspligten,
maar dienen om denzelven op te scherpen, door eene welgekoozene
verscheidenheid en verandering van tooneel.
Kleine gunstbetooningen, met kieschheid beweezen, zijn welgevalliger dan groote,
op eene onbevallige wijze betoond.
Het gros der Leezeren wordt meer ingenomen door een droog verhaal van
Gebeurtenissen, dan door de zuiverst voorgedraagene gevoelens en lessen van
Zedekunde.
Ondeugd is in de Jeugd niet te verschoonen, maar in den Ouderdom volstrekt
onvergeeflijk.
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Het is eene allerverdrietigste zaak, Bezoeken, alleen welstaanshalve, af te leggen.
Schoon groote Geleerdheid eene Vrouw zeldzaam welgevallig maakt, voegt het
der Sexe, dat zij zich bekwaame, om over iets meer dan over haare Kinderen,
Kleederen, Mode en de dagelijksche Voorvallen te kunnen spreeken, zal zij zo wel
eene aangenaame als nutte Gezellinne des Leevens voor eenen verstandigen
Egtgenoot weezen.

Snoode trek van de Alexandrynsche Arabieren.
(Uit OLIVIER's Voyage dans l'Empire Ottoman.)
Onder de Alexandrynsche Arabieren vindt men lieden, in het duiken zeer bedreeven;
van deeze kunst bedienen zij zich menigmaal op eene allersnoodste wijze, daar zij,
onder het water gedooken, een lek toebrengen aan den bodem van Europische
schepen, ten einde zij mogen geroepen worden om het lek te stoppen. Meestal
pleegen zij die schenddaad aan gelaaden schepen, die gereed zijn om te vertrekken;
zich wel verzekerd houdende, dat de Capitein liever een duiker zal willen huuren,
dan ontlaaden. De Arabier, die het lek veroorzaakt heeft, is de eerste, die zich tot
het herstellen aanbiedt, en belooft, het voor vijftig of zestig Dollars te zullen stoppen.
- Men verhaalt, dat een Italiaansch Capi ein, voorziende dat deeze snoode trek hem
zou gespeeld worden, eenige dagen vóór zijn vertrek, onder het schip netten liet
spannen; in deeze geraakte de duikelaar verward. Daar hij dood opgehaald en de
oorzaak van zijnen dood ontdekt werd, ging die zaak vergezeld van de ernstigste
gevolgen, zo voor den Capitein als voor de Natie, tot welke hij behoorde; naardemaal
in Egypte, gelijk in het geheele Ottomannische Rijk, niets den Ongeloovigen, die
den dood van een Muzelman veroorzaakt, verschoont.

Misstelling bij den brief van den raadpensionaris J. de Witt
verbeterd door M. Stuart.
In No. VI. bl. 252. wordt gelezen: ‘Allersterkst viel hij als Staatsman in het oog,
wanneer hij in 1654 de eerste onder de Edelen van Holland tot de uitsluiting stemde
van WILLEM III, op wiens aanstelling CROMWELL bij den Vredehandel sterk had
aangedrongen.’ Het moet zijn: ‘op wiens uitsluiting CROMWELL bij den Vredehandel
had aangedrongen.’
In het Meng. der vorige Lett. bl. 369, de laatste regel, staat Cataenae, lees
Camaenae.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Leerreden van James Foster, DD., strekkende om te toonen, dat
de tijd, wanneer de leer des christendoms bekend gemaakt werd,
uit hoofde van den Staat en de omstandigheden der wereld, de
geschiktste was.
(Vervolg en slot van bl. 420.)
Wanneer de waarschijnlijk dienstigste middelen, om eene geheele of zeer uitgebreide
Hervorming te wege te brengen, onvoldoende bevonden waren, was het de groote
zaak, hoe een algemeen verderf te voorkomen, en de uiterste voorzorge te gebruiken,
door eene inrigting, geschikt naar de omstandigheden des Volks en diens
bekrompene bevattingen, en de gemeenschap van hetzelve met de
Afgodendienaaren te weeren, opdat ten minsten één Volk op den aardbodem van
die algemeene besmetting bevrijd bleeve; een Volk, van 't welk eerlang het licht na
buiten zou afstraalen, om deels op te klaaren de dikke duisternis, welke het
verstandig deel der Scheppinge overdekte; van 't welk Godlijke ontdekkingen en
juiste beginzels van Godsdienst zich bij trappen zouden verspreiden, tot dat de
toestand der wereld rijp was voor eene algemeene Openbaaring, om het Menschdom
terug te brengen tot de paden van deugd en geluk.
En dit is het punt, waarop de geheele gehoudene handelwijze der Godlijke
Voorzienigheid uitloopt. In den loop der menschlijke zaaken waren de dingen derwijze
geschikt, dat de Openbaaringen, aan ABRAHAM, diens Huis en Naakomelingschap
gedaan, ook ten voordeele konden strekken van de Heidenen, en een weg ter
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algemeene Hervorming openen. - Want door de gevanglijke wegvoeringen en
verspreidingen der Jooden, door derzelver verstrooijing onder vreemde Volken, valt
eigenaartig te besluiten, dat die vreemde Volken eenig algemeen begrip van der
Jooden Godsdienst moeten bekomen hebben. 'Er heerscht bij de Menschen in 't
algemeen een geest van nieuwsgierigheid, welke hun aanzet om onderzoek te doen
op de gewoonten, de geaartheden, de godsdienstbegrippen en plegtigheden van
andere Landen; bovenal kan niemand, die de menschlijke natuur kent, nalaaten
zich te verbeelden, dat zodanige onderzoekingen plaats zullen vinden, wanneer
een vreemd Volk bij een ander verblijf houdt. Het Gemeen is 'er op gesteld om over
zulke onderwerpen te spreeken; het aast op nieuwigheden: het verstandiger
Volksgedeelte bemoeit 'er zich mede, om onderrigt en uitbreiding van kennisse te
bekomen. 'Er valt, derhalven, naauwlijks aan te twijfelen, of eenige kennis van den
waaren GOD moet medegedeeld, en betere beginzels van Deugd verspreid weezen
bij de in 't duister zittende en bijgeloovige Heidenen; inzonderheid, daar 'er zich alle
reden opdoet om te gelooven, dat veelen der gevanglijk weggevoerde Jooden
ijverden voor hunnen Godsdienst en de eer des GODS van Israël, tragtende diens
Oppermagt in een zo sterk licht te zetten, als berekend was, om eerlijke
onderzoekers, wier verstand en hart niet bedorven was door bijgeloof en ondeugd,
te overtuigen. In de daad, wanneer wij gadeslaan de heillooze vooroordeelen,
waarmede de meesten behebd zijn omtrent den Godsdienst van hun Geboorteland,
en waarin zij opgekweekt zijn, zullen wij niet wel kunnen veronderstellen, dat het
getal der Bekeerelingen zeer groot geweest hebbe; doch, aan den anderen kant,
is het volstrekt ongelooflijk, dat de weezenlijke waarheden van den Natuurlijken
Godsdienst, die alle eenvoudig, en zekere gevolgtrekkingen des gezonden Verstands
zijn, geen aanmerkelijk aantal van Bekeerelingen zullen gemaakt hebben, als zij
wel voorgesteld en opregt onderzogt werden. - Men neeme daarbij in overweeging,
dat de gevanglijke wegvoeringen der Jooden veelvuldig, en dat zij, eeuwen vóór 's
Heilands komst in de wereld, bekend waren in de grootste Rijken des Aardbodems:
aan de Babijloniers, de Grieken en de Romeinen; waardoor de hoogst nutte
beginzels, die den weg
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baanden tot het omhelzen des Christendoms, eene meer algemeene verspreiding
bekomen hadden.
Dan 'er greep eene andere allergewigtlgste gebeurtenis plaats, welke met de
reeds vermelde zamenliep, en niet alleen diende om goede algemeene
grondbeginzels van Godsdienst te verspreiden, maar eenig denkbeeld te geeven
van de Voorzeggingen, in de Schriften des Ouden Verbonds begreepen; en dit was
de Overzetting dier Boeken in de Grieksche taal, op bevel van PTOLOMEUS
PHILADELPHUS, Koning van Egypte, om bewaard te worden in de Koninglijke Boekerij
te Alexandria. Door het gebruiken dier Vertaalinge, waartoe veelen ongetwijfeld
bewoogen werden, daar dezelve vervaardigd was op last van een zo groot Vorst,
van een Boek, 't welk berigt gaf van de Geschiedenis en Godsdienstleere van een
zo vreemd Volk als de Jooden, konden mannen van geleerdheid en kloek verstand
die kennis in eene veel voller en beter maate bekomen, dan met mogelijkheid kon
verspreid weezen onder het Gemeen, door deswegen onderling te redenwisselen.
- Wat ik hier bijbreng, is geene loutere gissing, maar heeft alle tekens van waarheid,
welke wij met reden kunnen verlangen; de uitslag staat 'er borg voor; Heidensche
Geschiedschrijvers staaven het; naamlijk, ‘dat, omtrent den tijd van CHRISTUS komst,
door geheel het Oosten eene verwagting heerschte, dat 'er een groot Vorst in Judea
zou opstaan.’ Onlochenbaar is het, dat het voorbereidend plan tot rijpheid en
volkomenheid gebragt was. - In die Volheid des Tijds heeft GOD zijnen Zoon
gezonden.
Vergunt mij hier nevens te voegen, dat de Wijsbegeerte haare uiterste poogingen
hadt aangewend, om de wereld te beschaaven en de zeden der menschen te
verfraaijen. In een staat van ruwheid en beestlijke onbeschoftheid heerscht over 't
algemeen eene onoplettenheid omtrent alle nieuwe ontdekkingen. Bijgeloof, op
domheid geënt, is altoos onleerzaam en wederbarstig; of anders gaat zulk een staat
van beschreienswaardige duisterheid vergezeld van eene logge lusteloosheid,
zonder eenige zugt tot vermeerdering van kundigheden. De Christenheid zou,
derhalven, in zulke ongunstige tijden als deeze, naauwlijks kans gehad hebben dat
men 'er een aandagtig oor aan leende; dan dezelve hadt beter kans om
bescheidenheid aan te treffen, en
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dat haar regt zou wedervaaren, in tijden dat Beschaafdheid heerschte. En deeze,
moet men erkennen, hadt de Wijsbegeerte in eene groote maate ingevoerd, doch
geene hervorming voortgebragt in eenig belangrijk stuk van den Godsdienst.
Daarenboven was de weetgierigheid opgewekt, en een geest van onderzoek
algemeener geworden; en daar te gader hiermede juister begrippen van Zedeleere
verspreid waren, deedt 'er zich een goede grond op om te verwagten, dat zulk een
Godsdienst, als de Christlijke, te minder tegenkantings zou ontmoeten, dewijl deeze
de Zedekunde op den egten grondslag doet rusten en ten hoogsten toppunte opvoert.
In deezer voege heb ik, in 't breede, getoond, dat op den tijd, door de oneindige
wijsheid van GOD bepaald, om zich aan de Heidensche wereld te ontdekken, zo wel
als aan de Jooden, het Menschdom over 't algemeen beter voorbereid was tot het
aanneemen der Euangelieleere, dan in vroegere Eeuwen. Ik heb dit stuk ten
hoofdonderwerp mijner Leerreden genomen, dewijl 'er geene omstandigheid van
meer belangs is: want de voortgang der Waarheid, in zommige Eeuwen en bij
zommige Volken meer dan elders, heeft altoos afgehangen van een zamenloop
veeler daartoe opleidende oorzaaken, en wel bijzonder van een voorloopig omhelzen
eeniger regte en gezonde Beginzelen, voorafgaande verzagtingen des Vooroordeels,
en den aanwas der Beschaafdheid en Ontvangbaarheid des harten.
De tweede waarneeming, welke ik voorstelde, was deeze: ‘dat het, uit
verscheidene oorzaaken, voor den Christlijken Godsdienst meer vereerende was,
ten dien tijde te verschijnen; alsmede, dat de bestemming en keuze van dat tijdperk
tot die gunstige tusschenkomst der Godlijke Voorzienigheid zeer veel toebragt tot
ondersteuning der Euangelieleere, en vaste grondvesting van derzelver gezag over
het Verstand en Hart der menschen.’
Veele Tegenwerpingen, die men anderzins daar tegen zou hebben kunnen
aanvoeren, zijn daardoor volkomen tot zwijgen gebragt; en de opgang, dien het
Christendom gemaakt heeft, levert een veel schooner en sterker vermoeden op van
de inwendige goedheid, en de Godlijke staaving, welke de prediking vergezelde,
dan zou hebben kunnen plaats grijpen in eenig ander Tijdperk, waarvan de
Geschiedenis ons een bijzonder verslag geeft.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

433
Ik begin met op te merken, dat, op deezen tijd, de Christlijke Leere waarschijnlijk
zou onderzogt en naauwkeurig naagegaan worden, daar de Wijsbegeerte een groot
deel van de barbaarschheid der eeuwen van onkunde hadt weggenomen, daar men
zich op de kennis der Zedekunde toelag, en geschilvoeringen deswegen, met een
groot vertoon van weetenschap, plaats greepen. De Godsdienst is, in alle deszelfs
deelen, een werk der Rede; overzulks kon de herstelling van denzelven tot de
oorspronglijke waarheid en zuiverheid allergeschiktst ondernomen worden op eenen
tijd dat wijsheid en redelijk onderzoek heerschten. Want de Waarheid zal, hoe
naauwkeuriger dezelve onderzogt en aan den toetssteen der Rede gestreeken
wordt, des te beminnenswaardiger voorkomen en met te meer luisters schitteren,
en, bij gevolge, naastdenklijk te dieper indruk maaken, een meer eenpaarig en
bestendig beginzel van een deugdzaam en godsdienstig gedrag worden.
Ten anderen: ware de Christlijke Godsdienstleer verkondigd geworden in dagen
van algemeene duisternis, of in landen, waarin men ten naauwen noode eenige
trekken bespeurde van denken en opmerken, of eenige begrippen boven het louter
dierlijke, de tegenstanders van dezelve zouden gereed geweest zijn met te beweeren,
dat de opgang, welken dezelve maakte, geheel was toe te schrijven aan de
dwaasheid en onkunde der Volken, onder welken men haar invoerde, die geenen
regel bezaten om waarheid van valscheid te onderscheiden, wier bijgeloovige vrees
zich ligt liet vermeesteren, en wier gebrek aan oordeel ligt listige kunststreeken voor
wonderwerken liet gelden. Doch daar de Christlijke Leer wortel schoot, zich
uitbreidde, en bloeide, ondanks den tegenstand, daaraan geboden, door het bijgeloof
des Gemeens, door de magt der Wereldgrooten, vereenigd met de hooggeroemde
kunde der Wijsgeeren, is zulks eene zegepraalende en roemrijke omstandigheid,
welke daaraan eene onderscheidende waardigheid bijzet, en aantoont de
onwederstaanbaare magt en het gezag der Waarheid.
En, om 'er dit nog bij te voegen, daar deeze uitsteekende Godsdienst den
Menschdomme niet werd verkondigd, dan naadat de Wijsbegeerte haare uiterste
poogingen hadt aangewend en magtloos bevonden was tot het volvoeren des
grooten werks, om de algemeen
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heerschende en gevaarlijke dwaalingen te weeren, (want de elendige menigte bleef
nog overheerd door de Priesters, en hieldt zich vast aan de verkeerde
Godsdienstbegrippen, die, in veele gevallen, het zedelijk character bedierven)
kunnen de geschiktheid en de uitsteekende voordeelen van denzelven niet langer
betwist worden, noch ook de verpligting, waaronder wij liggen, om dit uitsteekend
blijk van GODS goedheid en genabetoon met dankbaarheid te ontvangen en te
gebruiken.
Ik kom nu tot mijne derde hoofdzaak, naamlijk, aan te toonen, ‘dat de tijd, van
welken PAULUS spreekt, de geschiktste was voor de oneindige Wijsheid om te
verkiezen; aangezien dezelve bekwaamst was tot de voortplanting van het
Christendom.’
Het grootste gedeelte der toen bekende wereld was vereenigd tot één Rijk, onder
de Romeinsche Opperheerschappije: in gevolge hiervan was de gemeenschap
tusschen het Menschdom algemeener, en het reizen na afgelegene Volken
gemaklijker en veiliger, dan het immer geweest was onder eene der voorige groote
Monarchien. - Ten deezen tijde genoot ook de wereld eene grootere maate van rust
en vrede, lang te vooren onbekend; dit was eene gunstige omstandigheid tot de
voortplanting en vestiging der Euangelieleere. Want, te midden van de
verschrikkingen en verwoestingen des oorlogs, worden de menschen daardoor
afgetrokken, hunne denkbeelden wankelen, hunne begrippen geraaken in verwarring.
De aandagt wordt, over 't algemeen, ingenomen door Overwinningen en Zegepraalen,
of door de tooneelen van verwoesting en verdelging. Het lot der Volken is het punt,
't geen beslist moet worden. De gedagten houden zich onledig met bespiegelingen,
met naspeuringen; worden geslingerd door hoop en vrees, welke de overhand zal
bekomen, Vrijheid of Slaavernij. Men kan niet veronderstellen, dat de menschen in
't algemeen bedaard genoeg zullen weezen om de Waarheid na te speuren en te
zoeken, wanneer wanorde en ongeregeldheid rondsom hun heerschen. De
verkondigers eener nieuwe Leere moeten in zulk een tijdsgewrichte bijzonder
blootgesteld zijn aan verdenkingen en den haat der regeerende Magten; elke
nieuwigheid wordt afgemaald als hoogst gevaarlijk, en men tragt dezelve met alle
vermogen van list en geweld te verdrukken. Daarenboven is de gemeenschap
tusschen Landen, die verschil-
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lende belangen hebben, verhinderd, en kan uit dien hoofde de Voortplanting van
den waaren Godsdienst niet dan zeer onvolkomen en gedeeltlijk weezen.
Alle deeze ongelegenheden nu, welke een staat van Oorlog in 't algemeen
vergezellen, greepen plaats, langen tijd vóór onzes Zaligmaakers komst in de wereld.
Maar naadat de beschaafdste en bloeiendste gedeelten des aardbodems, verscheide
eeuwen agtereen, ontrust en geschokt waren door veelvuldige Omwentelingen, en
geteisterd door bijkans nimmer aflaatende Oorlogen, hielden, onder het Rijksbewind
van AUGUSTUS CAESAR, deeze mededingingen en staatsstuiptrekkingen op. En toen
was het dat 's werelds Zaligmaaker geboren wierdt, wiens zending ten doele hadt,
de Eer des éénigen eeuwigen GODS te handhaaven, Vrede onder de Menschen te
verkondigen, en dien beminnelijken geest van algemeene Goedwilligheid onder hun
te verspreiden, die, heerschte dezelve, wreedheid zou verbannen, hoogmoed
bedwingen, en de hitte van Staatzugt doen bedaaren. - Hierbij komt, dat de Vrede,
toen stand grijpende, niet alleen algemeener was, maar tevens langer duurde, dan
men veelmaalen in vroegeren tijde gezien hadt: daardoor werd, onder andere, de
Christenheid meer en meer bevestigd; tot dat eindelijk de Romeinsche
Oppermogenheid, die de Belijders des Christendoms zo zwaar onderdrukt en
vervolgd hadt, zich aan hetzelve onderwierp en dien Godsdienst beleedt.
En nu mogen wij, uit hetgeen wij gezien hebben ten opzigte van het voorledene,
een oog slaan op hetgeen in volgende tijden zal gebeuren. Want, daar het Opperst
Weezen de volkomenste vrijmagt heeft, om gunstbetooningen, die niet kunnen
geëischt worden, te schenken, en het aan 't zelve behaagd heeft, werkelijk met eene
Openbaaring het Menschdom te begiftigen, hebben wij eenigen grond van hoope,
dat dezelve vervolgens meer algemeen zal verspreid worden; schoon wij daaruit
alleen niet kunnen besluiten, dat het met de daad zo zijn zal. En, indien 'er zulk een
tijdperk in de toekomst zij, mogen wij met regt vermoeden, uit hetgeen wij overtuigd
zijn dat het geval was bij de eerste verkondiging van het Euangelie, dat 'er ook dan
eene genoegzaame baarblijklijkheid zal plaats hebben, om bedagtzaame
onderzoekers te overtuigen, dat dit ook de geschiktste tijd zal weezen, die gekoozen
kan
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worden, om aan de genavolle oogmerken der Voorzienigheid te beantwoorden.
Daar doen zich reeds verscheide omstandigheden op aan ons oog, welke toonen,
dat zelfs nu het Christendom veel verder zou kunnen worden uitgebreid, dan immer
kon geschieden staande het Romeinsche Keizerrijk. - Een groot gedeelte des
Aardkloots wordt bewoond door Volkplantelingen, die zich Christenen noemen;
eenige eeuwen geleden waren die deelen geheel onbekend. En, behalven de
ontdekkingen en vastigheden in America, heeft de Koophandel en Zeevaard der
Christenen zich uitgebreid tot zeer wijd afgelegene Oostersche Volken, tot welken
de wapens der Romeinen nimmer doordrongen, en waar, naar allen schijn, de naam
van het Heidensch Rome, toen het in den volsten luister bralde, niet gehoord werd.
- Men voege hier bij de hedendaagsche vorderingen in de Zeevaard, welke ons een
gemaklijken toegang tot die nieuwlings ontdekte Landen openen, met welker
inwoonders men door 't behulp van Tolken kan omgaan. Men denke aan de
Drukkunst, het dienstigst middel om kundigheden uit te breiden. - Dit alles loopt
zamen om de verspreiding der Euangelieleere gemaklijker te maaken, dan men in
vroegere tijden kon verwagten.
Maar het groote Tijdperk, waarin de Christlijke Godsdienst de algemeene
Godsdienst des Menschdoms zal weezen, schijnt nog niet gebooren. Veele
hinderpaalen blijven in den weg, en verscheide voorbereidingen tot dit groote werk
ontbreeken nog. Nogthans kunnen wij ons gemaklijk een zeker voegelijk Tijdsgewricht
verbeelden; een Tijdsgewricht, dat verre is van te behooren onder de
harssenschimmen, als men in aanmerking neemt, hoe veelvuldige en zomtijds meer
verbaazende omwentelingen in den loop der menschlijke zaaken plaats grijpen.
‘Want, indien de Drukkunst opgang kreeg, en bij gevolge de vrijheid van Onderzoek
grond won, in het wijdstrekkend Turksch Gebied, en die beide zich van daar tot
andere Mahometaansche Staaten verspreidden; - indien die Christenen, welke met
ongeloovige Volken verkeeren, zich jegens dezelve regtvaardig en edelmoedig
gedroegen, hun als Menschen behandelden, en niet als waren zij van eene mindere
soort, als Beesten of Slaaven; - indien zij aflieten van de Zeden der Ma-
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hometaanen, of der Heidensche Afgodendienaaren, te bederven, terwijl zij bezig
zijn om die tot hunnen Godsdienst te bekeeren; - indien zij weezenlijke en
doorstraalende vaste blijken gaven, dat zij niet geheel en al op wereldlijke winst
gesteld waren en onder den invloed stonden van de schraapendste Gierigheid,
overgegeeven aan Weelde en Onmaatigheid; - indien zij, in tegendeel, hunner
Belijdenisse eere aandeeden, door het betragten dier inneemende Deugden, welke
het Euangelie beveelt, en zich bevlijtigden, om de zodanigen, die zij Indiaansche
Wilden noemen, juiste denkbeelden van Zedekunde te geeven, en te onderwijzen
in de beginzelen van den Natuurken Godsdienst, als den eersten stap om den
Christlijken te omhelzen; - indien zij, op deezen grondslag bouwende, alleen zodanige
begrippen van het Christendom gaven, als redelijk zijn en met elkander bestaanbaar,
in stede van de gemoederen af te schrikken door onnatuurlijke en afgrijslijke
afbeeldingen van de Godheid, en de Rede in 't aangezigt te vliegen, door dwaaze
en ongeloofbaare Verborgenheden:’ - dan, ja dan, zouden wij mogen denken, dat
de tijd nabij was, wanneer, volgens de taal des Propheets ZACHARIA, over de gansche
(*)
aarde de Heere één zal zijn en zijn naam één , of, om met de taal van Apostel
PAULUS te spreeken, wanneer de volheid der Heidenen zal ingaan en geheel Israël
(†)
zalig worden .

Iets over den oorsprong en het gebruik der veerkragtige hars van
Guiana, of het caoutchouc. Door Adolphus Ypey, Hoogleeraar in
de Geneeskunde te Franeker.
Met verwondering zag ik onlangs, dat er Lieden worden gevonden, die aan den
groeijenden oorsprong van de veerkragtige Hars van Guiana twijffelen, en op het
zeer ongegrond vermoeden zijn gevallen, dat dit voortbrengsel wel van een dierlijken
oorsprong zou

(*)
(†)

ZACH. XIV:9.
Rom. XI:25, 26.
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kunnen zijn. Dat zulks geheel onbestaanbaar is, kan een ieder zeer overtuigende
ontdekken, door een stukje van deeze Hars op eene kool vuur te werpen; dewijl
dezelve, in haare verbranding, niets van dien leelijken stank openbaart, welke aan
alle brandende dierlijke voortbrengsels eigen is, maar, integendeel, met een niet
onaangenaamen harssigen reuk verteert.
Reeds in het jaar 1736 wierd men bekend met den oorsprong en aart deezer
stoffe, uit een bericht aangaande eene Reize in de binnenlanden van Zuid-America,
door den Heer DE LA CONDAMINE in de Memoires de l'Acad. de Sc. de Paris van dat
jaar geplaatst; terwijl laatere berichten van denzelfden Schrijver nog meerder licht
over deeze stoffe verspreidden; zie Mem. de 1745 et de 1751.
LINNAEUS heeft den Boom, welke deeze Hars verschaft, hoewel twijffelachtig,
gebragt tot de Jatrepha. Anderen hebben uit den inlandschen Westindischen naam,
Heve, den Latijnschen geslagtsnaam Hevea gevormd. Doch thans is de
aangenomene kruidkundige naam SIPHONIA Cahuchu; wordende de boom, door
WILDENOW (Sp. Plant. T. IV. p. 567) onder de Monoecia Monadelphia, aldus
beschreeven. Een zeer hooge Boom, met gladde bruine takken. De Bladen beurtlings
geplaatst, uit drie (Ternata) te zamen gesteld. De blaadjes langwerpig, verkeerd
eirond, stomp, in den rand geheel, eenigzins puntig, gesteeld, vier of vijf duimen
lang, boven blinkend glad, beneden zeegroen: de Bladsteelen twee of drie duimen
lang. De Bloemristen in losse Aaren verspreid. De Bloemen klein, en, met de
Bloemsteelen, zeer sijn wollig.
De Inlanders maaken diepe insnijdingen in den bast van deezen Boom tot op het
hout, en verzamelen het uitloopend melkachtig zap. Intusschen hebben zij vormen
gereed gemaakt, van allerhande gedaanten, die uit enkele gedroogde Aarde bestaan.
Deeze vormen bestrijken zij met eene laag van dit zap en laaten dezelve droogen,
om er vervolgens eene tweede laag over te strijken, die al wederom gedroogd moet
worden; met welke bewerking zij aanhouden, tot dat hunne werken eene
genoegzaame dikte hebben bekomen. Eindelijk versieren zij doorgaans de laatste
laag, door middel van een puntig ijzer, met allerhande figuuren; waarna zij, door de
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verkreegene werktuigen te slaan en te schudden, de broze ingeslootene aarden
vormen verbreeken en zich daar dus van ontdoen.
De groote verdienste deezer zonderlinge stoffe, en der daaruit bereide werktuigen,
bestaat in hunne zonderlinge veerkragt, waardoor zij aanmerkelijk in allerhande
afmeetingen kunnen worden uitgerekt, zonder te breeken of hunne gedaante te
verliezen; keerende zij, met het ophouden der uitrekkende oorzaaken, aanstonds
tot hunne voorige figuur weder: waarbij komt, dat Water, Azijn, Wijngeest enz. op
deeze zelfstandigheid geen het minste vat heeft, waardoor de daaruit bereide
werktuigen ongemeen geschikt zijn om allerleije vochten in te bewaaren. Onder
andere nuttige werktuigen, welke de bewooners van het vast land van Zuid-America
daaruit bereiden, moet men hunne laarzen niet vergeeten, dewijl dezelve volkomen
waterdigt zijn, en zich teffens, door haare veerkragt, volmaakt naar de gedaante
der beenen schikken.
Van wegen de groote brandbaarheid deezer stoffe, gebruiken de Indiaanen
dezelve ook tot het maaken van Toortzen: terwijl de Europeërs de overgezondene
veerkragtige Harsvleschjes in stukken snijden, om daarmede de Potloodstreeken
uit de tekeningen te wrijven. Dan hierbij bepaalt zich het nut deezer zonderlinge
stoffe niet; dewijl dezelve, met het best gevolg, tot het bereiden van allerhande
natuurkundige en chirurgicale werktuigen, die veerkragt vorderen, wordt aangewend;
als tot het maaken van Klepjes, Zuigers, Breukbanden, Catheters, Pijpen voor
Spuiten, enz. Met een mengsel van vette en van terpentijnachtige Olien, geeft deeze
stoffe ook een geschikt Vernis voor Luchtbollen, regenvrije klederen enz.; schoon
het, zo als hetzelve doorgaans bereid wordt, vooral in de hitte, lang lijmachtig en
kleverig blijft. Ondertusschen heeft men, van tijd tot tijd, verschillende middelen
beproefd, om het gebrekkige deezer Vernissen te verbeteren, en onder anderen
bevonden, dat men ten dien einde, met voordeel, een mengsel van Alcohol en
Terpentijnolie kon gebruiken, Anderen doen geel Was smelten, en werpen daarin
stukjes veerkragtige Hars, tot zo lang er zich niets meerder in wil ontbinden; waarna
zij dit Vernis, door middel van een kwastje, op de stosse brengen. Volgens MORELOT
is de volgende werkwijze de beste. Doe
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de fijn geknipte Hars in een Matrasje, en daarop een mengsel, bestaande uit zeven
deelen Alcohol en een deel Salpeterzuur, met Campher verzadigd. Laat dit mengsel
staan, tot dat de Hars week is geworden, giet het vocht af, en stel daar voor in de
plaats Terpentijnolie, meer of min, naar mate men het Vernis dik begeert. Deeze
oplossing gelukt zeer gemakkelijk, en moet zonder warmte volbragt worden.
De beroemde FOURCROY heeft verschillende Proeven met het zap des Booms,
hetwelk hem in vlesschen was overgezonden, genomen. Hij bevond hetzelve zeer
onaangenaam van reuk, melkachtig troebel, en voorzien met een daarin drijvenden
klomp van eene zeer veerkragtige gestolde stoffe, van een fijn weefsel, die in
hoedanigheid het gewoon Caoutchouc, zo als hetzelve uit America wordt
overgezonden, verre overtrof. Deeze stoffe had zich, door enkele bezinking,
nedergezet, zonder uitwaasseming , dewijl de vlesschen volkomen digt en wel
geslooten waren. Het zap, waarin die reeds gestolde stukken dreeven, wierd, zo
ras men het aan de lucht blootstelde, met een korstje, van een veerkragtigen aart,
bedekt, welks vorming door middel van warmte niet weinig wierd begunstigd. Doch
vooral wierd de vorming van het veerkragtig vliesje bespoedigd, door dit vocht te
gieten in eene vlesch, die met Zuurstofgaz was gevuld: terwijl er teffens eene
aanmerkelijke opslorping van dat Gaz plaats had.
Uit dit alles besluit de Heer FOURCROY, dat de veerkragtige Hars reeds, in haar
geheel, bevat wordt in het zap des Caoutchouc - booms, en dat het zich daarvan
in eene vaste gedaante kan afscheiden; dat echter een gedeelte van dat zap nog
niet volkomen gevormd is tot de veerkragtige hoedanigheid, door gebrek aan eene
genoegzaame hoeveelheid van Zuurstof; waarom hij ook de stolling van dit zap tot
een veerkragtig lichaam gedeeltelijk toeschrijft aan de werking der Zuurstof des
Dampkrings. Hij stelt hierom voor, of men niet, met veel voordeel, het zap van den
Boom uit de Westindiën zou kunnen doen overkomen, om ook hier onmiddelijk
daaruit allerhande veerkragtige werktuigen te kunnen vervaardigen; mits bij dat zap
bijtend Loogzout voegende, om de nederploffing van het harsachtig lichaam voor
te komen. Met eenigen schijn van reden zou men dien aangaande kunnen vraagen,
of men dus geen gevaar zou kunnen loopen
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van de geheele veerkragtige eigenschap der Hars te vernietigen; doch hierin schijnt
geen gevaar te steeken, dewijl dit Loogzout, volgens de Proeven der
Scheikonstenaars, geen vat op deeze stof heeft, en haar niet zeepachtig doet
worden.
Door deeze stoffe in Aluinwater te kooken, wordt zij zacht en geschikt om allerleije
gedaanten aan te neemen. Wanneer de aldus bewerkte stukjes aan malkanderen
geplaatst en behoorlijk worden gedrukt, kleeven zij zo sterk aan elkanderen, dat
men ze niet meer kan scheiden, en maaken dus een volkomen geheel. Deeze
eigenschap is voorzeker van groot nut tot het vervaardigen van veelerhande
veerkragtige werktuigen; doch de ontbinding deezer stoffe in een geschikt Scheivocht
is ten dien einde nog belangrijker. MACQUER was de eerste, die ontdekte, dat de
Ether, door Zwavelzuur bereid, daartoe het geschiktst middel was; doch de meesten,
die zijne Proeven hebben trachten naar te bootzen, zijn daarin maar zeer gebrekkig
geslaagd: waarom men altoos gedagt heeft, dat Hij, zo wel als THEDEN, die insgelijks
in het vervaardigen van veerkragtige Harswerktuigen zeer gelukkig was, iets hebben
verzweegen. Zeer veel danks zijn wij derhalven verschuldigd aan den Heer PELLETIER,
die ontdekt en bekend gemaakt heeft, dat men, om de veerkragtige Hars in Ether
te ontbinden, eene geringe, doch noodzaakelijke voorbereiding van nooden had,
hierin bestaande, om de Hars vooraf een tijdlang in water te kooken, waardoor zij,
zonder zich te ontbinden, in een zacht sponsachtig halfdoorschijpend lichaam
overgaat, hetwelk, na uitgekneepen en in stukjes geknipt te zijn, zeer gemakkelijk,
zonder vermindering der veerkragtige eigenschappen, in den Ether kan worden
ontbonden. Ondertusschen verzekeren anderen, dat de oplossing deezer stoffe,
met behoud haarer veerkragt, nog veel gemakkelijker kan worden ten uitvoer gebragt,
door middel van den Ether, die uit Alcohol en uit Salpeterzuur wordt verkreegen.
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Aan de Uitgeevers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
Mijne Heeren!
Onlangs vond ik in het Intelligenzblatt der [Hallische] allgemeine Literatur-Zeitung
No. 158. vom 17ten December 1806, de volgende korte beschrijving van het Leeven
en de Lotgevallen van den beroemden MICHAEL ADANSON. Eenen Man, die zijn
geheele Leeven had besteed om zich verdienstelijk te maaken bij zijn Vaderland,
en daaraan alles opgeofferd, in zijnen ouderdom van alles beroofd te zien,
blootgesteld voor de verniel-zucht van woeste plonderaaren, en geenen dag zijns
aanweezens zeker onder de woede van barbaarsche volksdwingelanden, moet elk
gevoelig hart treffen met droefheid, medelijden en verontwaardiging. Maar hoezeer
moet het zelfde hart zich verheugen, wanneer het daartegen de edelste
hoedanigheden ontmoet bij menschen ven eenen laagen stand naar de waereld!
wanneer het deezen hunne oppassing, hunnen arbeid en meer dan hun vermogen
ziet aanwenden, om den ongelukkigen grijsaart eenig gemak, eenige verkwikking,
ten minsten de vervulling der dagelijksche behoeften te bezorgen! Doch ik wil het
nevensgaande stukjen niet vooruitloopen. Mijns oordeels verdient het aandenken
van hetgeene Gij daarin zult vinden wel bewaard, ook hier bewaard te worden, om
meer dan ééne reden. Denkt Gij er ook zo over, en vindt Gij goed het in uw
Mengelwerk te plaatzen; Gij zult daarmede voldoen aan het oogmerk van, enz.
E.B.L.

Korte Leevensschets van Michael Adanson, Lid van de voormaalige
Akademie der Weetenschap en van het Nationale Instituut, geboren
1727, gestorven 1806.
Deeze beroemde Reiziger, van welken wij hier eene korte Leevensbeschrijving
mededeelen, volgens de
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onlangs door LEJOYAND geleverde narichten, werd te Aix in Provence geboren den
7den April 1727. Zijne letteroefeningen voleindigde hij te Parijs in de Collegien van
Sainte Barbe en du Plessis. Hier behaalde hij de eerste prijzen in de Grieksche en
Latijnsche Dichtkunde, welke hem eenen PLINIUS en eenen ARISTOTELES bezorgden.
Ongetwijffeld bragt het leezen deezer beide Schrijveren veel toe tot het ontwikkelen
van zijnen smaak voor de Natuurkunde, waarmede hij, zijn gantsche leeven door,
zich bezig hield. Reeds in het jaar 1740 had hij, pas 13 jaaren oud, gewichtige
Aanteekeningen gemaakt over de Werken deezer beide Schrijveren; maar weldra
gaf hij de Boeken op, om de Wetten der Natuure in het geheel der Gesteldheid aller
Weezens, of, zo als hij het noemde, in de Bestaanlijkheid te zoeken. De onderzoekers
der Natuure bepaalden toenmaals de lijst der Soorten op 14 of 15,000. Hem scheen
zijne Verzameling van 33,000 nog te vol van ledige tusschenruimten. Besloten
hebbende haar volkomen te maaken, vond hij noodig te reizen, en vooral na Africa.
Ingevolge van dit besluit zeilde hij, in October 1748, na Senegal. In het jaar 1749
bezocht hij de Kanarische Eilanden, en zond zijne eerste ontdekkingen aan de
Akademie der Weetenschappen, welke hem, in het jaar 1750, onder haare
Correspondenten aannam. In Senegal zelve, dat rijke en toen nog weinig bekende
Land, ontdekte hij, door vijfjaarige navorschingen en waarneemingen, eene
verbaazend groote menigte van Naturalia. Doch niet te vrede met deeze
ontdekkingen in het vak der Weetenschappen, wilde hij ook nuttig worden voor
Kunsten en Koophandel. Dien ten gevolge doorreisde hij de vruchtbaarste en best
gelegen deelen van Senegal, ontwierp eene kaart van dezelve, spoorde den loop
des Nigers na, en vervaardigde eindelijk eene kaart van eene Landstreek van zeven
(*)
mijlen , ten behoeve van een ontwerp eener Volkplantinge, waarop Bosschen,
Zoutbronnen, Oesterbanken, Meiren, enz. aangeteekend waren. Zijne naspeuringen
bragten hem tot de ontdekking der beide echte soorten van Arabische Gummi, en
door herhaalde proeven gelukte het hem in Senegal uit de aldaar natuurlijke, en
van de Amerikaansche onderscheiden, Indigo eene hemelsblaauwe verf te trekken;
eene ontdekking van waar-

(*)

Lieues.
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de, die de herhaalde poogingen der bekwaamste Indigobereiders, welke de Indische
Maatschappij verscheidenmaalen uit Amerika na Senegal gezonden had, ontsnapt
was. Op verlangen deezer zelfde Maatschappij, ontwierp hij in het jaar 1753 een
bestek tot eene vestiging in Senegal, ten einde meer voordeels van dat land te
trekken, waarin hij toonde, dat het bouwen van Indigo, van Boomwolle, van
Rooktabak (den besten, die er is) van Rijst, Mochasche Koffij, Cacao, Peper,
Gember, Moluksche Specerijen, door de hitte der luchtstreek hier eene ongemeene
volmaaktheid zoude bereiken. Ook toonde ADANSON, dat men, door eene goede
behandeling der Koningen van Galam en Bambuk, ligtlijk verlof zoude verwerven,
om de rijke goudmijnen deezes Lands te bewerken, welke meer zouden uitleveren
(*)
dan die van Peru en Mexico; dat zij jaarlijks van 10 tot 12 millioenen zouden
opbrengen, die, ingevalle van nood, tot driemaal zo veel konden gebragt worden;
dat de Gummi van 8 tot 14 millioenen, de Handel in Negers van het schoonste ras,
de verkoop van Wasch, Senebladen, Verwhout, Zout, ruwe Huiden, Mais, enz. van
7 tot 8 millioenen zouden inbrengen: maar dit ontwerp werd niet uitgevoerd.
Den 6den October 1753 keerde ADANSON uit Senegal na Frankrijk terug, met eene
verbaazend groote Verzameling van wijsgeerige, zedekundige, staatkundige en
huishoudelijke waarneemingen over de Regeering der zeer onderscheiden Volken,
welker Landen hij doorreisd had, en met natuurkundige waarneemingen over bijkans
(†)
30,000 onbekende soorten van natuurlijke voorwerpen , welke, vereenigd met de
33,000, welke hij reeds te vooren kende, aan de algemeene natuurkunde eene
grondvlakte gaf van 63,000 natuurlijke lichaamen, die zich naderhand, zo als hij
dikwijls zeide, tot over de 90,000 vermeerderden.
Kort na zijne terugkomst uit Senegal bekwam hij van LODEWIJK XV het opzicht
over den Botanischen tuin te Trianon, onder den titel van Koninglijken
Natuuronderzoeker, en werd daarop tot Lid van de Akademie der Weetenschappen
in de derde Classe, als Botaniste ajoint, aangenomen. Hoe werkzaam hij in dien
post ware, mag men, als uit de Geschiedenis der Akademie bekend, onderstellen.

(*)
(†)

T.w. Livres.
Naturalia.
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In het jaar 1760 werd hij door den Keizer beroepen, om te Leuven eene Akademie,
volgens zijn plan van Natuurkunde, op te richten. Ter gelijker tijd ontving hij eenen
brief van LINNAEUS, die hem eene plaats aan de Akademie te Upsal aanbood. Een
geheel andere, maar eveneens afgewezen voorslag werd hem in het volgende jaar
uit Engeland gedaan, tot nadeel van zijn Vaderland. Te weeten na de verovering
van Senegal zond Lord NORTH, die zeer veel belang had bij den handel der Engelsche
Maatschappij van Senegal, den Heer CUMMING, die naast hem het grootste aandeel
daaraan had, tot ADANSON, ten einde alles aan te wenden, om, indien niet de
oorspronglijke stukken, ten minsten afschriften machtig te worden van deszelfs
papieren betreffende de natuurlijke voortbrengselen en de koophandels-artikelen
van Senegal.
In het jaar 1762 vervaardigde hij, op aanzoek van CHOISEUL, twee voor zijn
Vaderland gewichtige stukken, naamelijk een zeer uitvoerbaar ontwerp over de
nieuwe inrichting der Volkplantingen van Cayenne en Guiana, en een ander voor
Goree, zonder dat deeze diensten beloond wierden.
In het jaar 1766 deed de Keizerin van Rusland hem zeer voordeelige voorslagen
doen, om hem te beweegen, dat hij, als Lid der Akademie, te St. Petersburg komen,
en daar de Natuurkunde, volgens zijn eigen ontwerp, wilde leeren, gelijk hem reeds
vroeger dergelijke voorslagen door het Spaansche Hof gedaan waren. Beide
aanbiedingen werden van de hand gewezen.
In het jaar 1767 deed hij, op eigene kosten, eene reis na Normandije en Bretagne,
welke de Natuurlijke Geschiedenis dier beide Gewesten ten doel had. Verder leefde
hij in geruste stilte, tot dat hem in het jaar 1775 de smart wedervoer, dat de
toezegging der opvolginge in BUFFON's plaatze, bij het Koninglijke Kabinet van
Naturalia, niet hem, welken men, voor zeventienjaarige Diensten, meende te kunnen
beloonen met een jaargeld van 2000 Francs, maar den Heere ANGIVILLIERS wierd
ingewilligd. Dit smartte hem te meer, dewijl deeze post hem groote verligting zoude
aangebragt hebben in de Uitgaaf eener Encyclopaedie der Natuurlijke Historie, in
120 Banden met 75,000 Figuuren, met welker vervaardiging hij zich diestijds bezig
hield. Het ontwerp van dit Werk leide hij, in eene Voorleezing op den 15den Fe-
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bruarij 1775, der Akademie der Weetenschappen voor. Deeze benoemde eene
Commissie tot onderzoek des ontwerps, welke daarvan een zeer voordeelig bericht
inleverde. De uitvoering van dit ontwerp kwam toen wel niet tot stand, doch hij
behield er de hoop nog op tot aan de tijden der Omwenteling, welke zijne uitzichten
geheel vernietigden. In den vroegeren tijd, waarvan wij thans spreeken, voer hij
onophoudelijk voort in werkzaam te zijn ten nutte van zijne begunstigde oefeningen.
Zo bragt hij, in het jaar 1779, van eene reize na de hoogste gebergten van Europa
meer dan 20,000 staalen mede van mijnstoffen, en teekeningen van meer dan 1200
mijlen van bergstreeken. - Nog laater, schoon reeds door den last der jaaren gedrukt,
bood hij zich aan, LAPEYROUSE op zijne reis te verzellen; maar te vergeefs.
Als bezitter van een der talrijkste Kabinetten, dat ten minsten 65,000 soorten van
lichaamen uit de drie rijken der Natuure begreep, welke daar op drieërlei wijze, t.w.
de stukken zelve, in Prenten en in Beschrijvingen, voorhanden waren, had hij
verzocht om eene toereikend ruime verblijfplaats in de Louvre, maar verwierf, in
plaatze daarvan, een nieuw jaargeld van 1800 Livres. Ook kwam hij bij de Akademie
eerst laat op het volle jaargeld door den dood van FOUGEROUX, in den jaare 1789.
In het begin der Omwentelinge werd zijn tot het neemen van proeven geschikte
tuin, waarin hij 130 soorten van moerbezieboomen kweekte om derzelven aanbouw
te volmaaken, door de plonderaaren verwoest. Maar nog meer smartte hem de
vernietiging der hoope, van zijne menigvuldige ontdekkingen in de Natuur in de
bovengemelde Encyclopaedie te vereenigen. Deeze moest hij nu geheel opgeeven.
Zijn toestand werd zo akelig, dat hij, zelfs in de lange winternachten, uit gebrek aan
hout en licht, niet konde werken. Eenige verligting bezorgde hem evenwel de
Staatsdienaar BENEZECH; maar nog meer (alles wat in dien ongelukkigen tijd konde
gedaan worden) BENEZECH's Opvolger, FRANçOIS DE NEUFCHATEAU, die ook nog
laater, wanneer hij niet meer Staatsdienaar was, op allerlei wijze voor hem zorgde.
Met dit alles moest hij thans zeer bekrompen leeven in een huis, dat beter eene hut
geleek, in de straat Chantereine (tegenwoordig Victoire); hetgeen den, zedert zijne
Afrikaansche reis, voor vochtigheid en koude zeer aan-
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doenlijken man, bij zijne rheumatieke pijnen, zeer nadeelig werd. Hier bragt hij
genoegzaam den geheelen dag door in de kleine ruimte, waarin hij planten kweekte,
zittende met kruisselings over elkander geslagen beenen om deeze planten waar
te neemen, en des nachts arbeidde hij in zijn kabinet zo ijverig, dat zijne Oppaster
hem dikwijls moest indachtig maaken, dat hij in verscheiden nachten achter elkander
niet was te bed gegaan.
Deeze Oppaster, die zedert de maand Junij van 1783 bij hem diende, was een
waare schat voor hem; zonder haar waren misschien, in de laatste 14 kommervolle
jaaren zijns leevens, de schoonste vruchten van zijnen arbeid, misschien alle zijne
ontdekkingen en zijne talrijke verzamelingen van Naturalia, verloren gegaan. Deeze
persoon, die bij hem de plaats van Bloedverwanten, van Vrienden, van Vermogen
vervulde, diende hem, terwijl hij gebrek leed aan leevensmiddelen, aan hout, licht
en kleeding, dien gantschen tijd in alle stilte, en arbeidde des nachts, om hem zuiker
en koffij, zonder welke hij niet leeven konde, te kunnen koopen, terwijl haar Man
SIMON HENRI, die bij eenen anderen Heer in Picardijen diende, hem weekelijks brood,
vleesch, groenten, ja zelfs geld tot de overige behoeften toeschikte, tot dat hij
eindelijk, daar de Grijsaart geduurig zwakker wierd, zelve tot hem kwam, en hem
nooit weder verliet, ook niet in den uitersten nood, wanneer zelfs al het linnengoed
verbruikt was. Maar hiermede had ook deeze nood zijnen eindpaal bereikt: de Keizer,
die er van onderricht werd, zond hem 3,000 Francs, waarvan deeze goede lieden
zo voorzichtig huishielden, dat zij den geenen, die hun herinnerden, dat deeze
weldaad, zo ras zij het verlangden, zoude herhaald worden, telkens ten antwoord
gaven: ‘Zij hadden nog genoeg.’ - In deezen toestand besloot deeze waardige
Geleerde zijn werkzaam leeven, dat een beter lot verdiend had.
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Proeve, om de beginzels van zamenstelling, als verbonden met
landschaps-schilderij, op te helderen.
(Naar het Engelsch van Mr. EDWARD DAYES.)
- - - - O! attend,
Whoe'er thou art, whom those delights can touch,
Whose candid bosom the refining love
Of Nature warms;
And I will guide thee to her fav'rite walks
And teach they solitude her voice to hear
And point her loveliest features to thy view.
AKENSIDE.

Algemeene waarneemingen.
Bij onderzoek zal men ontwaaren, dat de beginzels, welke een gedeelte der Kunsten
bestuuren, zich tot alle andere uitstrekken, 't zij men in de Schilderkunst
Landschappen maale, of Geschiedenissen door verwen vertoone. Noodig is het, in
den beginne zulks aan te merken, daar het aanduidt, hoe zeer het eene gedeelte
van het andere afhange, om een goed geheel te vormen. Door in overweeging te
neemen, welke hinderpaalen zich opdoen tot het verkrijgen van kundigheid in dit
fraai en behaaglijk gedeelte der Kunsten, zullen wij bevinden, dat zulks, even als
in meest alle andere gevallen, ontstaat uit onkunde van het plan, 't geen wij te volgen
hebben, en dikwijls uit verkeerde onderrigting. Zeer veel hangt het welslaagen af
van eenmaal op den regten weg te zijn.
Veelen worden geleerd te gelooven, dat zij, door gedeelten na te schilderen, in
staat zullen zijn om een geheel te vormen. Deeze dwaaling wordt, in zekere maate,
ondersteund door veele ten toon gestelde schilderstukken. Weinige dingen strekken
zo zeer ter benadeeling, als het volgen van kleine plans; veel te durven bestaan, is
het kenmerk van waar vernuft: moeten wij in dit bestaan vallen, dat wij dan ten
minsten vallen als PHAëTON!
De geschiktste middelen, om ons kundigheden in de
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Kunsten te doen verwerven, zijn, eerst Schilderijen te beoefenen, en dan tot de
Natuur de toevlugt te neemen, steeds bedagt, om aan den voorraad, dien wij uit de
wijsheid van anderen vergaderen, zo veel oorspronglijks toe te voegen als wij door
eigen vlijt verzamelen. Dan, hoewel het naschilderen noodzaaklijk moge weezen,
zal men 'er weinig kundigheids door bekomen, behalven 't geen tot het
handwerktuiglijke der kunst behoort. Hij, die best schildert, zal ook altoos best
naschilderen; niemand kan hoope voeden van ooit groot in de kunst te zullen worden
door enkel navolgen. Zodanig eene handelwijze moge ons leeren hoe wij kleuren
moeten mengen; doch zulks verschilt zeer veel van de regte kunst om te schilderen.
't Is waar, wij moeten van de oorzaak tot het uitwerkzel besluiten; doch dit is eene
wijze van onderzoek, zelden door den enkelen naschilder gevolgd.
Zamenstelling bevat in zich twee zaaken, die overweeging verdienen. Vooreerst,
in zo verre dezelve de veranderingen betreft, welke plaats kunnen hebben in een
gezigt; 't geen men zamenstellen noemt; en, ten anderen, in zo verre als het enkel
't werk der verbeelding betreft. Doch, naardemaal de beginzels van het eene het
andere regelen, is het noodig, vast te stellen, dat men geene vrijheid neeme ten
opzigte van een gezigt, die de algemeene trekken benadeelt. Onderscheide klompen
aarde mogen den voorgrond op eene bevallige wijze breeken, en de toevallige
daarstelling of uitlaating van eenig minder voorwerp staat geheel vrij. De gedaanten
van bergen, als zij eene onbevallige vertooning zouden maaken, mogen deels in
de schaduw gebragt, of deels door wolken omhuld worden, tot derzelver bedekking;
men mag de schaduwen kunstig bezigen, om een welstandig licht te verkrijgen,
schoon de voorwerpen zelve onbehaagelijk zijn.
Hoewel wij ons dus bepaald vinden in het schilderen van een gezigt, doet 'er zich
eene groote ruimte op, om onzen smaak te betoonen in het schilderen der wolken,
boomen, licht en donker, en de schikking van leevende voorwerpen. Eene zaak,
hoogstnoodig in acht te neemen bij het invoeren van beelden, is, dat zij 'er in komen
als een gedeelte uitmaakende van het vertoonde tooneel, en niet als bijhangzels,
die in geen verband staan met het overige der Schilderije. Dagelijks
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wordt de laatstgemelde misslag begaan, en strekt ten blijke van eene zwakke en
beuzelagtige verbeeldingskragt. Een met elkander praatende man en vrouw, een
eenzaame zeeman met een bundel goeds op den rug, of een arme visscher, en nu
en dan een koe of twee, zijn de hoogste kragtsbetooningen van eeniger verbeelding.
Door een weinig opmerkens kan men dusdanige ongerijmdheden vermijden, en in
staat weezen om met gepastheid groepen in te brengen. Naardemaal persoonen
van allerlei rang het land bewoonen, verschaft zulks eene groote verscheidenheid
van beelden, aan welke men eene voegelijke maate van kieschheid en bevalligheid
mag bijzetten. Is het onderwerp een landleeven, dan is het noodig, dat in de
voorwerpen, schoon zij niet Arcadisch behoeven te weezen, het laage en gemeene
zorgvuldig vermijd worde: het is der Schilderen pligt, de menschen op te luisteren,
niet te vernederen; en, schoon de voorwerpen nederig zijn, behoeven zij niet laag
te weezen.
Eene zaak, noodig om in dit opzigt uit te steeken, is, in de Schilderkunst, (gelijk
in alle andere kunsten) te denken, dat een voorwerp van genoegzaame
aangelegenheid is om al onze aandagt te verdienen: dit zal ons bewaaren voor het
vervallen in eene slof- en slordigheid, en gevolglijk voor het van kwaad tot erger
gaan. Dat men nimmer de waarneeming van Lord CHESTERFIELD uit het oog verlieze:
‘'t Geen waardig is door ons bewerkt te worden, is ook waardig dat wij het wél
bewerken.’ Laag van de kunsten te denken, is, het middel om uit te munten, te
derven. Men wagte zich voor het maar al te zeer heerschend denkbeeld, dat een
groot vernuft niet bestaan kan zonder uitspattingen. Veelen der meest beroemde
Meesters waren ook de gemaatigdsten in hunne leevenswijze. Onmaatigheid en
kunstbeoefening kunnen niet in dezelfde ziel huisvesten, althans niet in zulk een
graad, dat het een merkbaar voordeel geeve. Hij, die zijnen leevensloop aanvangt
met de voldoening aan zinnelijke lusten, zal voor andere vermaaken ongevoelig
worden, en eindelijk wegzinken in eenen nietsbeduidenden staat van bedwelming,
waaruit hij zich niet kan opbeuren.
De Beelden in de woelige tafereelen van VERNET zijn hoogst welgekoozen, en
waardig met een kunstkeurig oog beschouwd te worden; en die in de Landschappen
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van N. POUSSIN leveren schoone voorbeelden op van den hooger stijl. GAINSBOROUGH
is het éénig voorbeeld van het waarlijk landschapschilderlijke in Engeland, en ten
aanziene van de beelden de aandagt waardig.

Stoffen.
Over de Zamenstelling handelende, voor zo verre dezelve tot werken van Verbeelding
betrekking hebbe, behelst zulks in zich een onderzoek na de gepaste voorwerpen,
en dezelve zo te schikken, dat ze een Schilderstuk opleveren.
Door gepaste voorwerpen verstaat men de volmaaktste in hunne soort, gepaard
met een welbeoordeeld aanwenden. Hier neemt eene onzer grootste moeilijkheden
eenen aanvang, - de ontdekking van 't geen gepast is; en dit beschrijft een wijd veld
van bedrijf: wie kennis gekreegen heeft van 't geen regt is, bevindt zich op den weg
om te doen wat regt is. De grondslag van allen smaak is algemeen onderzoek, of
een onderzoek na bijzonderheden en soorten: want schoon alle boomen (met weinig
uitzondering) groen zijn, en die van het zelfde geslacht op elkander gelijken, on
schoon bergen en rotzen eene bijzondere gedaante hebben, munten nogthans
eenige boven andere uit; deeze hebbe men zorgvuldig uit te zoeken: want schilderen
bestaat niet in de kunst om enkel de Natuur na te bootzen; maar vordert het behulp
der Rede, om de volmaaktste haarer werken uit te kiezen, en wanstaltigheden te
vermijden.
Dit beginzel van de Natuur in 't algemeen strekt zich uit tot de kleur en elk ander
deel der kunst. De kennis daarvan is alleen te verkrijgen van de Natuur met behulp
der Kunst; dat is, door aandagtig te letten op de onderscheidene voortreflijkheden,
voorkomende in de Werken der beroemdste Meesters, en derzelver vergelijking
met de Natuur. - Hierdoor zullen wij, met den tijd, in staat worden om derzelver
schoonheden te gevoelen, en dan mogen wij onszelven aanmerken als op den weg
om dezelve uit te drukken. Geen vlugtig of oppervlakkig beschouwen van eenig
hoogberoemd Schilderstuk kan ons baaten; wij moeten 'er onze denkenskragt op
inspannen, tot dat wij 't zelve, als 't ware, in alle deszelfs deelen ontleed, of ontdekt
heb-
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ben, wat de oorzaak is van de uitwerking, welke het op ons deedt, als het éénig
middel, om ons, in onze volgende kunstbewerkingen, in staat te stellen om op
dezelfde gronden te werk te gaan.
Met oogmerk om ons onderzoek te ondersteunden, kan het niet dan zeer dienstig
zijn, de bijzondere voortreflijkheden aan te wijzen, welke gevonden worden in de
stukken van eenigen der beroemdste Landschapschilders. N. POUSSIN zal, in eene
groote maate, onze aandagt verdienen, uit hoofde van de waardigheid, welke hij in
zijne stukken brengt; zijne gebouwen en beelden hebben geene wedergade. TITIAN's
coloriet is rijk, en gaat gepaard met eene groote maate van ongedwongenheid; zijne
boomen zijn schoon. G. POUSSIN's bergen zijn grootsch, en hij maalt doorgaans een
zeer fraaijen gezigteinder; de diepe gedeelten zijner stukken munten bijzonder uit,
en het water is treffend fraai. De uitsprongen van SALVATOR ROSA verschaffen een
voorbeeld van eene verbaazende vereeniging der deelen, betreffende het chiaro scuro, het coloriet, de zamenmenstelling en gedaanten; terwijl zijne rotzen grootsch
gevormd zijn, en alles vergezeld gaat van eene groote losheid des penseels. Het
coloriet van CLAUDE is fijn, vergezeld van eene aartige zagtheid in de lugt; doch in
zijne zamenstellen steekt de kunst dikwijls te sterk door, of, met andere woorden,
zij zijn te over bearbeid, door het daar in brengen van te veel schoone partijen.
WILSON's zamenvoegingen zijn grootsch, met eene kleurmenging, welke waarlijk
op die van TITIAN zweemt; licht en schaduw zijn onverbeterlijk schoon.
De Landschapsvoortreflijkheden hebbe men te zoeken in de Werken der
Hollandsche en Vlaamsche Meesters, bovenal in die van RUBENS, wiens coloriet en
chiaroscuro schoon zijn; bij TENIERS den Jongen, die in vastheid van hand en den
waaren zilvertoon, gelijk men het noemt, zonder mededinger blijft. CUYP schildert
zagt, kleurt fijn; zijn vee steekt uit. POTTER's beesten trekken en treffen het oog, en
in zijne beste stukken heerscht eene diepte van coloriet. Beide de laatstgemelden
voeren een fraai penseel, bezigen eene uitsteekend warme amberkleur, en treffen
de boomen verwonderlijk. BERGMEM en WOUWERMAN steeken in beesten en anderzins
uit. CANALETTI's gebouwen zijn stout behandeld en fijn gekleurd. Dan, de
uitmuntenheden van de onderscheide
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Meesters op te tellen, zou een oneindige arbeid weezen; de gegeevene wenken
mogen dienen om ons onderzoek ten leiddraad te dienen.
Wij mogen, zonder een onverschoonlijk verzuim te begaan, niet met stilzwijgen
de verdiensten voorbijstappen van onze Engelsche Meesters GAINSBOROUGH en
BARRETT (om van nog leevenden niet te reppen.) De eerstgemelde steekt uit in
losheid van behandeling, in de fraaije rustigheid zijner figuuren, in zijn chiaro-scuro
en zagte kleurmenging; terwijl de laatstgenoemde het bijzonder character der boomen
wonder kunstig treft, en in een wijkend deinzend verschiet uitsteekt. De drie groote
Mannen, WILSON, GAINSBOROUGH en BARRETT, vormen eene school voor den
kunstbeoefenaar, en strekken den Engelschen tot eer.
Zeker Schrijver noemt het schilderen een zesde zintuig: ongetwijfeld schenkt het
den kunstenaar een genoegen, 't geen anderen niet smaaken, daar hij veele
schoonheden opmerkt, door een gemeen oog geheel over 't hoofd gezien.
Daar deeze schoonheden de algemeene opmerking ontwijken, voegt het den
kunstbeminnaar, dezelve niet te laaten voorbijgaan, zonder 'er zo veel van op te
tekenen, als hem vervolgens kan te stade komen. Zonder dit te doen, en ons bij
herhaaling tot de Natuur te vervoegen om nieuwe stoffe te zoeken, loopen wij gevaar
van de hebbelijkheid te krijgen om ons eigen werk te herhaalen, en onze
Schilderstukken zullen de zigtbaarste kenmerken draagen, dat ze voortkomen uit
den schraalen voorraad onzer niet bij aanhoudenheid verrijkte denkbeelden.
Voor den kunstbeoefenaar wordt het een onvermijdelijke pligt, alle voorwerpen
met een kunst-oog te beschouwen, van het paleis tot de boerenhut, van de met
veele punten uitsteekende rots tot de vlakke aardzoode; de onderscheide soorten
van boomen, de geringste plantgewassen, mogen niet onopgemerkt voorbij
getreeden worden. Den Schilder komt alles te stade, het schoone en het
verschriklijke, het ontzettend groote en het fraaije kleine; alles, alles moet voor het
toekomend gebruik verzameld en weggelegd worden: dan, in onze naspeuringen
van dien aart, moet niet het bijzonder voorwerp, maar de soort, ten onderwerpe
onzer naspeuringe dienen.
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Aan den hooger stijl van Landschapschilderen wordt door zommigen de naam van
helden-stijl gegeeven, om denzelven van den herderlijken te onderscheiden. Onder
de voorwerpen van den eerstgemelden mogen gebragt worden tempels, piramiden,
bouwvallen van oude paleizen en kasteelen, altaaren enz., bergen met sneeuw
overdekt of met wolken omgeeven, overhangende rotzen, groote steenklompen,
als boven den grond uitsteekende, enz. - Tot den laatstgenoemden behooren hutten,
digte bosschen, veldgezigten, enz. Men moge dit alles aanmerken als algemeene
trekken; verder onderrigt hangt van vlijtige beoefening af.
Doen is zo noodzaaklijk als denken. Hij, die zijne dagen slijt in de Schilderstijlen
van onderscheide Meesters te vergelijken, moge in 't einde een Kunstregter, maar
zal nooit een Kunstenaar worden. - Groot voordeel zal men ontleenen, wanneer
men dikwijls zijnen eigen arbeid met dien van anderen vergelijkt: die vergelijking
zal ons stoffe geeven om ons te verheugen over onze vordering; of, 't geen een
groote stap is om die te maaken, ons onze gebreken en tekortschietingen ontdekken.
(Het slot hiernaa.)

Staatkundige oogslag op de koninkrijken Napels en Sicilie.
De verwijfdheid en de losheid van zeden hebben meer landen verwoest dan de
wapens der veroveraaren. Heilloozer was dik maals het goud in de handen der
burgeren, dan het ijzer in de handen des vijands. Deeze waarheden staan
geschreeven op de puinhoopen van Italie en Sicilie. Welke magtige volken
heerschten er, nu vierentwintig eeuwen geleeden, in die schoone gewesten, alwaar
wij de onbeduidende Monarchie van Napels zagen groeien en sterven! De legioenen
van Rome beefden voor de Samniten; de vlooten van Karthago konden Afrika niet
beschermen tegen de aanvallen van Syracuse; een leger van honderdduizend
weerbaare mannen trok op uit de muuren van Crotona; Tarente zag men
veertigduizend man wapenen in den oorlog tegen de Romeinen. Het licht der
weetenschappen en der letteren scheen in deeze gewesten, toen Rome, nog
barbaarsch, van de eerste kunsten des
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leevens onkundig was. 't Was hier, dat de godsdienstigste der Wijsgeeren,
PYTHAGORAS, de strenge Sekte, bijgenaamd de Italiaansche, stigtte. Zijne leerlingen
gaven wijze wetten aan meer dan één Gemeenebest. Maar de weelde verspreidde
zich als eene pest onder de volken. Deeze landziekte hadt twee brandpunten: in 't
Noorden Capua, welke HANNIBAL tot de hoofdstad van Italie wilde maaken; in 't
Zuiden Sybaris, wier naam de zinspreuk der verwijfdheid is geworden. Nog andere
oorzaaken spanden aan ter verbasteringe van deeze volken. ‘Het Gemeenebest
van Thurium,’ zegt STRABO, ‘ging verloren, door het te veel verfijnen van zijne wetten,
en het vermenigvuldigen van haar getal tot in 't oneindige.’ Sicilie, het vaderland
der drogredenaaren, gaf, volgens CICERO, de eerste voorbeelden van die pleitwoede
en dwingelandij der Advokaaten, die er nog in onze dagen heerscht. Zelfs staan
deeze gewesten met berugtheid bekend in de geschiedenis van het bederf van het
Tooneel: want het was de Tarentynsche RHINTANUS, die het Treur-Blijspel bedagt;
en de hedendaagsche Harlekein was onder eene andere benaaming aanweezig in
de Klugtspelen, Atellanes genaamd, in Campanie uitgevonden.
Deeze trekken wekten mijne andagt, door de historische overeenstemming, welke
zij aan den geest voorstellen. De zelfde toevallen van zedenbederf hebben zich,
naa een tijdverloop van twintig eeuwen, vertoond, bij de aloude Sybariten, en bij de
hedendaagsche Napolitaanen. Waarom kwijnt dit doorluchtig zuidelijk Italie thans
in eene volslagene nietmetälheid? Waarom is de Koning van Napels, met ruim zes
millioenen onderdaanen, viermaal minder magtig dan de Koning van Deenemarken
met minder dan drie millioenen? Waarom is de vloot des eerstgenoemden nooit
boven de zes schepen van linie geklommen, terwijl de andere altijd van vierentwintig
tot dertig heeft gehad? Waarom heeft de Koning van Napels slegts een inkomen
(*)
van 30,000,000 livres, terwijl de Koning van Pruissen, in den jaare 1785 , van een
minder talrijk volk 100,000,000 trok?
De zelfde zijn de oorzaaken deezer staatkundige nietsheid in alle landen, en in
alle eeuwen. Zij moeten gezogt worden in de verwijfde zorgeloosheid der
Gouvernementen, in de zedelijke magteloosheid der Natien, in haare onbeteugelde
geneigdheid tot vermaaken, eene natuurlijke bron der luiheid, der onkunde en des
zedenbederfs.
In deezen toestand van Europa, waarin het Zuiden reeds een prooi scheen te
weezen, aan het eerste volk van het Noorden ten beste gegeeven, welk de groote
volksverhuizing

(*)

Bij het overlijden van FREDERIK DEN GROOTE telde Praissen slegts zes millioenen inwooners.
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zou bestaan te onderneemen, aanvaardde Frankrijk eensklaps van nieuws den
scepter der Europische staatkunde, die reeds uit haare handen viel. NAPOLEON
overheert alle vreeze, alle hoop en alle bestemmingen. In het Noorden maakt zijn
vernuft de verlichte volken aan hem verknogt, doen zijne wapens de barbaarsche
horden terug deinzen; in het Zuiden doet zijne schelluidende stemme de volken, in
den schoot van den wellust ingeslaapen, ontwaaken, en roept hen terug tot hunne
aloude deugden.
Aan deeze wedergeboorte van het Zuiden wordt nu, ten aanzien van Italie, de
laatste hand gelegd. De landen, die onder den Napolitaanschen scepter kwijnden,
hernamen alle hunne natuurlijke belangrijkheid, door een der verbondene Staaten
van het Fransche Keizerrijk te worden. Aan alle zijden van de zee bespoeld, schijnen
zij den Koophandel en de Zeevaart te nodigen, om zich in hunne havens te komen
vestigen. 't Was op een korten afstand van Napels, dat AUGUSTUS de ligplaats zijner
talrijke vloot voor de Middellandsche Zee bepaalde; zelfs in de oorlogen der
Middeneeuwen zag men de vlooten van Napels en Amalfi met eere zich vertoonen.
Wie kent het gelukkig Campanie niet? ‘Hier was het,’ zegt PLINIUS, ‘dat de God des
Wijnstoks en de Godin der Oogsten elkander tot een kampgevegt van weldaaden
uitdaagden. Nergens draagen de olijfboomen voortreffelijker vrugten; nergens bevat
de zee grooter overvloed van lekkere visch.’ 't Was onder deezen schoonen hemel,
dat VIRGILIUS de geestverrukkingen zogt, welke hij niet vondt aan het hof van
AUGUSTUS. Zelfs nog ten huidigen dage geeft de grond dier provincie jaarlijks twee
oogsten; maar de akkerbouw is er niet meer, 't geen dezelve onder de Romeinen,
of zelfs ten tijde der Ostrogothen was. Nu veertig jaaren geleeden zag men te Napels
den verschrikkelijksten hongersnood heerschen. Indien men in 't Zuiden in het
Prinsdom van Salerne vorderingen maakt, ziet men met droefheid de uitgebreide
woestijnen en besmettende moerassen de tuinen van Pestuin vervangen, die eertijds
tweemaal 's jaars met lenteroozen gekroond wierden. Biferi rosaria Paesti.
Calabrie verzendt nog olie, zijde, oranjeappelen en citroenen; doch deeze
voortbrengzels konden driemaal overvloediger zijn, indien de opgezetenen de
voordeelen van hun klimaat en de vrugtbaarheid des gronds te baat namen. Er
heerscht aldaar de gelukkigste vereeniging van warmte en vogtigheid; de zeewinden
verspreiden er de gezondheid. Alles tiert aldaar; het katoen en suikerriet slaagen
er gelukkig.
De keten der Apenijnen bevat valeien en vlakten, alwaar de weilanden nog
onuitputbaar zijn, even als ten tijde van VIRGILIUS. ‘De nachtdauw,’ zeiden de Ouden,
‘doet aldaar de kruiden van nieuws uitloopen, welke het vee
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overdag hadt afgegeeten.’ Maar men ziet er slegts een gering overschot van die
trotsche stieren, welke op de bergen van Lucanie graasden. De Napolitaansche
paarden, vol vuur, met een edelen hals en fijn van gestalte, beantwoorden nog aan
het portret, welk er de Zanger der Landgedichten van heeft opgehangen.
De zeer dorre vlakten van Apulie leveren zeer voegzaame weiden voor de
schaapen. Van hier dat de sijne wolle, welke deeze provincie na buiten verzendt,
de voortreffelijkheid behoudt, welke HORATIUS haar toeschrijft. De grond van Apulie
wordt niet bevogtigd door den regen; de dauw vervangt diens plaats. Der oostkust
mangelt het aan rivieren; men vindt er niet dan verzamelingen van brak water, in
de bakken, door de Natuur in de kalkaartige rots uitgehouwen. De Ouden noemden
Apulie ‘een dorstig land,’ siticulosa Apulia. Men heeft er uitgebreide zandvlakten,
slegts met mirte- en geneverboom-boschjes bedekt. Intusschen zou de nijverheid
die nadeelen kunnen te boven komen; nabij Barletta ziet men tuinen en wijngaarden
op eenen zandgrond tieren; de wijn is eenigzins wrang; maar de komkommers
smaaken er voortreffelijk, en worden heel na Napels verzonden.
De Romeinen, het geleide eener diepe staatkunde volgende, verbooden in Italie
het bewerken van mijnen, ten einde om geene handen van den landbouw en de
kunsten af te trekken. Doch het zoude zijne nuttigheid hebben, te onderzoeken, of
de Napolitaansche Apenijnen geen marmer, albast, ijzer en andere nuttige zaaken
bevatten, in grooter overvloed, dan zijne luie bewooners schijnen te gelooven.
Waarom zou men er geen steenkool vinden, die, in Apulie, het gebrek aan hout
konde vergoeden? Men heeft de Eikebosschen van Monte-Gargano verwaarloosd,
in de oudheid zoo vermaard; en in 't algemeen bezitten wij geene kundschap van
de bosschen van het Apenijnsche gebergte. De provincie Abruzzo is weinig bekend;
men verzekert ons, dat de peere- en andere vrugtboomen van de koude gewesten
aldaar voortkomen, zoo wel als de saffraan, vlas en hennip.
Waarschijnelijk is het, dat het Konmkrijk Napels, door Aardrijks- en Natuurkundigen
naauwkeurig onderzogt wordende, aan zijn nieuw Gouvernement allerlei voordeelen
zal aanbieden, deels tot den aanbouw van Koopvaardij- en Oorlogschepen, deels
tot eene uitbreiding van den Landbouw, die den invoer van koorn uit Sicilie zoude
noodeloos maaken, deels tot het oprigten van Haudwerken en Fabrieken, die de
Napolitaanen zouden kunnen ontheffen van het koopen van lakens, lijwaaten,
neteldoeken, en zelfs schoenen van Engelsch maakzel.
In den staat, in welken een slegt bestuur het Koninkrijk Napels heeft gebragt,
zoude het Sicilie bezwaarlijk kunnen
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missen. Dit Eiland voorziet de Napolitaanen van koom en fruit. Door zijne ligging
bestrijkt het de Napelitaansche kusten; en de Siciliaanen, onderneemende en driftig
van aart, zouden voor Napels mededingers, en zelfs geduchte vijanden kunnen
worden. Gelukkig levert de straat van Messina, op het naauwst slegts eene halve
mijl wijd, voor de Engelsche vlooten geene houdbaare ligplaats op, ter zaake van
de geweldige kragt der stroomen, die aldaar loopen. Van hier dat de Siciliaansche
natie waarschijnelijk niet de spijt zal ondervinden, van zich uitgeslooten te zien van
de weldaaden, welke Prins JOSEPH de bewooners van Napels aanbrengt.
In de velden van Sicilie groeit het koorn tot zulk eene hoogte, en draagt zodanig
eene menigte airen, dat het gezigt van onze schoonste oogsten in het oog eenes
Siciliaans niets dan het beeld der onvrugtbaarheid vertoont. Het gebrek aan handen
heeft, op dit Eiland, den voortgang des landbouws gestremd; en indien Sicilie nog
heden de koornschuur van Italie zij, is het dit voordeel alleen verschuldigd aan het
klein getal eeters, welke het bevat. Indien het, in plaats van 2,000,000 inwooners,
5,000,000 moest voeden, gelijk ten tijde der Romeinen, zoude het, zijnen akkerbouw
op den tegenwoordigen voet blijvende, niet veel koorns om te verzenden hebben.
Sicilie geeft nog overvloed van olie, vijgen, citroenen, limoenen, oranjeappelen,
amandelen en pistaches. JULIUS CESAR maakte, ter gelegenheid van zijne
zegepraalende intrede te Rome, den wijn van Messina bekend; onder den naam
van wijn van Faro heeft hij zijne vermaardheid behouden. Het aankweeken van de
zelfde soort van wijnstokken hadt zich, ten tijde van PLINIUS, tot aan Taormina
verspreid. In onze dagen geeven de ommelanden van Syracuse een wijn van een
zeer geachten smaak.
In den jaare 1130 bragt ROGERIUS DE I de zijdewormen in Sieilie. Hoewel in dit
opzigt overtroffen wordende van Piemont en Toskane, levert, egter, dit Eiland nog
zeer fraaie zijde en in overvloed: het is de laatste toevlugt der Engelsche
zijdefabrieken: eene reden te meer, om de bemagtiging daarvan belangrijk te maaken
voor Frankrijk.
Het suikkerriet is landeigen in het zuidelijk gedeelte van Sicilie; doch men verstaat
er de kunst niet, om de suiker behoorlijk te zuiveren. De valeien van Enna zouden
nog heden PROSERPINA van de welriekendste en prachtigste bloemen voorzien. Het
vee, welk in deeze schoone weiden graast, verdient nog den lof, door PINDARUS en
THEOCRITUS daaraan gegeeven. Nog heden zuigen de bijen van den berg Hybla uit
de thijmbloemen het reukwerk, waarmede zij haaren honig lieflijk maaken. De Aloë
groeit vooral in overvloed rondom de Girgenti. Eenige Schrijvers hebben verzekerd,
dat in de
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bosschen niet slegts de dadel-, maar ook de koffijboom wordt gevonden.
Waarschijnelijk is het althans, dat het aankweeken van koffij en suiker op Sicilie
voorspoedig zoude kunnen slaagen, indien men voegzaame liggingen verkoos. De
bergen bevatten zeer schoon marmer, albast en agaathen, die te Trapani aanzienlijke
fabrieken aan den gang houden. Zelfs de zee draagt het haare bij tot de rijkdommen
der Siciliaanen; de thonijnen, even als ten tijde van ARISTOTELES, speelen in de
gemaatigde wateren, die de stranden van dit Eiland bespoelen; jaarlijks worden
voor hun doodelijke strikken gespannen, zonder dat zij te minder daarom
wederkeeren. Ook vischt men er sprot en kraalen.
De Heer SCROFANI, een Siciliaan, verzekert, dat de uitgevoerde goederen uit dit
Eiland bedraagen eene somme van 25,783,000 livres tournois, het eene jaar door
het andere gerekend. Het koorn draagt tot deeze somme bij negen millioenen; de
zijde vier millioenen; de citroenen, limoenen en oranjeappelen een millioen,
achthonderdduizend livres; de olie van olijven twee millioen, en de wijn
negenhonderdduizend livres.
De beide Koninkrijken van Napels en Sicilie, onder den scepter van een' Franschen
Prins vereenigd, zullen niet meer hunne vlag door Afrikaansche Zeeroovers zien
hoonen; ongetwijfeld zullen zij een nationaal Leger hebben, 't welk onder beter
krijgstucht staat en beter wordt verzorgd, dan thans plaats heeft; doch zij zullen
bovenal eene Zeemagt hebben; een doel, door de Natuur zelve aangeweezen, als
het belangrijkste voor eenen Staat, uit een schiereiland en verscheiden eilanden
bestaande. Den koophandel deezer gewesten niet meer bij uitsluiting door de
Engelschen gedreeven wordende, zal dezelve aan de groote landeigenaars een
middel verschaffen, om van hunne landerijen meer voordeels te trekken, dan door
het onderhouden van ledigloopende huisknegten. De landbouw en de fabrieken,
niet langer door den invoer der uitlanders verminkt wordende, zullen na de velden
en de kleine steden een gedeelte dier ledigloopers lokken, die de straaten der groote
(*)
steden bevolken, en te Napels het lichaam der Lazzaroni uitmaaken. Minder woest
dan onbeschaafd, ver-

(*)

De naam Lazzari, of Lazzaroni, wierdt door de Koningsgezinden aan de Volksgezinden
gegeeven, geduurende de burgerlijke oorlogen in de zeventiende eeuwe, ter aanduidinge
van derzelver naaktheid en gebrek. Eenige overeenkomst hebben deeze lieden met de
Geuzen, in den oorlog der Nederlanden tegen Spanje. Ongemeen maatig en spaarzaam
leeven de Lazzaroni; zij leeven van peulvrugten, vooral van Maccaroni, die volkomen toebereid
op de straaten wordt verkogt. Hun drank is zuiver water, hun bed de straat, of ook wel de trap
van eenig openbaar gebouw.
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dienen deeze lieden alle de aandagt eener verlichte Regeeringe.
Eene wolk van Advokaaten verslindt het ersdeel der Napolitaansche Grooten, en
in geen land ter waereld is de pleitzucht algemeener en verderflijker. Ontelbaar zijn
de wetten; het is een doolhof, ter wijkplaatze dienende voor de gedrogten der
Onregtvaardigheid en Kibbelaarije. Een algemeen Wetboek zal voor de Napolitaanen
de eerste weldaad zijn.
Kan men, in zodanig eene orde van zaaken, der Geestelijkheid kwalijk neemen,
dat zij alleen, eertijds, van alle de klassen van den Staat, nijverheids genoeg heeft
bezeten, om een aanzienlijk vermogen te verkrijgen, en genoegzaame
spaarzaamheid om het te bewaaren? Een geluk, integendeel, is het, voor verscheiden
Napolitaansche en Siciliaansche oorden, dat zij nog eenige Kloosters bevatten, wier
bewooners, kundiger en gelukkiger dan de overigen, de beginzels van een goed
landbouwkundig beleid hebben weeten te bewaaren. In Sicilie bezit de Geestelijkheid
het derde gedeelte van alle de landeigendommen, en in het Koninkrijk Napels het
vierde gedeelte.
Het geleerd en geletterd Europa moet zich gelukwenschen met eene gebeurtenis,
die ter beschikkinge der Franschen de schatten der Oudheid stelt, onder de
puinhoopen van Herculanum en Pompeia begraaven; die vaten, die gereedschappen,
die schilderijen, die huisgeraaden, welke, voor achttien eeuwen, ten gebruike van
het meest verlichte volk dienden, 't welk er toenmaals in de waereld bestondt. Hoe
groot zal de vreugde der vrienden der letteren zijn, wanneer de boekrollen, in die
aloude steden gevonden, vertrouwd zullen worden aan den ijver onzer Hellenisten,
ontrold, ontcijfferd en gedrukt! Welk een nieuwe glorie zal het tijdstip kenmerken,
waarin de negentiende eeuw zich veelligt zal verrijkt zien met een honderdtal
Grieksche en Romeinsche werken, wier naamen tot heden toe zoo veel vrugtelooze
spijt verwekten! Indien MENANDER ons de huislijke gebruiken der Atheners kwam
schilderen; indien het graf ons de tedere gezangen wedergaf van eene SAPHO of
eenen SIMONIDES, de gewijde liederen van eenen PINDARUS, de Iphigenia, den
Laosoon, de Niobe van SOPHOCLES, den Thyestus van eenen VARIUS, hoedanig
eene nieuwe Hippocrene zou eensklaps het verdorde veld der letterkunde
besproeien? Behalven TITUS LIVIUS en TACITUS, zal men, waarschijnelijk, eenige nog
waardiger overblijfzels van den onmeetelijken arbeid der Grieken wedervinden,
aangaande de geschiedenis der oude volken en de natuurlijke weetenschappen:
want de bewooners van Pompeia en Herculanum waren voor een groot gedeelte
Grieken van afkomst, en het tijdstip der verwoestinge deezer twee steden is zeer
onzeker, en waarschijnelijk naa de twee eerste oeuwen der
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Christen-jaartellinge voorgevallen: eene bijzonderheid, onlangs beweezen door de
Heeren IGNARRA en DUTHEIL, en die den kring onzer verwagtingen merkelijk uitbreidt.
Volgens de laatste Volkstelling in 1803, bevatte het Koninkrijk Napels vier
millioenen 973,502 inwooners; dat van Sicilie telde, in 't jaar 1800, een millioen
655,536 inwooners: te zamen 6 millioenen 629,038 zielen.

Beize door Silesie. Door Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre.
Op mijne terugreize uit Rusland na Frankrijk, bevond ik mij, met verscheiden
reizigers, op den Postwagen, welke van Riga op Breslau rijdt. Wij zaten twee en
twee op houten banken, met onze valiezen onder onze voeten, en den hemel boven
onze hoofden; reizende over dag en nacht; blootgesteld aan alle de guurheden der
lucht, en in de herbergen aan den weg niets anders vindende dan grof brood,
koornbrandewijn en koffij. Zodanig is de wijze van reizen in Rusland, Pruissen, Polen
en de meeste Noordsche landen. Onze weg liep deels door groote dennen- en
berken-bosschen, deels over zandige vlakten; naa denzelven te hebben afgelegd,
bereikten wij de bergen, met beuken- en eiken-boomen bedekt, welke Polen van
Silesie scheiden.
Hoewel mijne reisgenooten Fransch verstonden, eene taal, thans in Europa
algemeen bekend, spraken zij zeer weinig. Op zekeren morgen, bij het aanbreeken
van den dageraad, bevonden wij ons op eene hoogte digt bij een Kasteel, zeer
bekoorlijk gelegen. Verscheiden beeken kronkelden door deszelfs uitgestrekte
toegangen van lindenboomen, en vormden, beneden, eilanden, met boomgaarden
midden in weilanden beplant. In de verte, zoo verre het oog kon reiken, ontdekten
wij de vrugtbaare landen van Silesie, bedekt met koornlanden, dorpen en lusthuizen,
door den Oder besproeid, die als een zilveren en blaauw lint door dezelve stroomde.
‘ô Wat een fraai gezigt!’ riep een Italiaansch Schilder, die na Dresden ging: ‘'t is
alsof ik het Milaneesche zie.’ Een Starrekundige van de Akademie van Berlijn zeide:
‘Zie daar ruime vlakten; men zoude er eene lange basis kunnen trekken, en door
middel van die torens een schoone reeks van driehoeken bekomen.’ Een
Oostenrijksch Baron, smaadelijk lachende, antwoordde den meetkundige: ‘Weet,
dat dit landgoed een der edelsten van Duitschland is; alle de torens, die gij daar
beneden ziet, zijn er aan onderhorig.’ - ‘Dat zoo zijnde,’ hernam een Zwitzersch
Koopman, ‘zijn alle de inwooners aldaar slaaven. Op mijn eer, 't is een arm
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land.’ Een Pruissisch Officier onder de Husaaren, die zijn pijp rookte, nam die met
groote deftigheid uit den mond, en zeide op een verzekerenden toon: ‘Van niemant
behalven den Koning van Pruissen is hier iemant afhankelijk. Hij heeft de Silesiërs
van het juk van Oostenrijk en diens Edelen verlost. Ik herinner mij, dat hij voor vier
jaaren ons hier deedt kampeeren. ô! Welke schoone vlakten om een veldslag te
leveren! Ik zou mijne magazijnen in het kasteel plaatzen, en mijn geschut op de
terrassen. Ik zou de rivier met mijne infanterie bezetten; mijne ruiterij zoude ik aan
de vleugels plaatzen, en met dertigduizend man alhier de geheele magt van het
Keizerrijk afwagten. Leeve FREDERIK!’ Naauwelijks was hij wederom begonnen te
rooken, of een Russisch Officier vatte het woord. ‘Niet gaarne,’ zeide hij, ‘zoude ik
in een land als Silesie willen woonen, 't welk voor alle legers open ligt. Onze
Kosakken hebben het in den jongsten oorlog verwoest; en hadden onze geregelde
troepen, die hen in bedwang hielden, dit niet belet, zouden zij er geen hut hebben
laaten staan. Tegenwoordig is 't er nog erger. De boeren kunnen er tegen hunne
Heeren pleiten. Zelfs hebben er de burgers de grootste voorregten in hunne
Municipaliteiten. Meer houd ik van de ommelanden van Moscou.’ Een jong Leipziger
Student voerde de beide Officieren te gemoet: ‘Mijne Heeren, hoe kunt gij van oorlog
spreeken in zoo bekoorlijke oorden? Staat mij toe, u te doen weeten, dat de naam
zelf van Silesie afkomstig is van Campi Ensei, Eliseesche Velden. Liever roept men
met VIRGILIUS uit:
O Lycoris, hie tecum consumerer aevo!

O Lycoris, hier zoude ik met u door den tijd willen verstonden worden!’
Eene beminnelijke Modekraamster van Parijs, die door reisverdriet was in slaap
gevallen, ontwaakte op die woorden, die met vuur wierden uitgesproken, en den
fraaien oord ziende, riep zij op haare beurt: ‘O welk een verrukkelijk land! er ontbreekt
niets anders aan den Franschen. - Waarom zucht gij?’ zeide zij tot een jong' Rabbijn,
die naast haar zat. - ‘Zie eens,’ zeide de Joodsche Leeraar, ‘die berg daar beneden
met zijn punt gelijkt naar den berg Sinaï.’ Allen begonnen te lachen. Maar een oud
Luthersch Predikant van Erfurt, in Saxen, fronste zijne wenkbraauwen, en zeide in
toorn: ‘Silesie is een vervloekt land, omdat er de waarheid verbannen is. Het is onder
het juk van het Pausdom. Bij het inkomen van Breslau zult gij het paleis der oude
Hertogen van Silesie zien, 't welk tegenwoordig voor een Kollegie van Jesuiten
dient, hoewel zij uit geheel Europa
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zijn verdreven.’ Een dik Hollandsch Koopman, leveranzier van het Pruissische leger
in den laatsten oorlog, voerde hem te gemoet: ‘Hoe kunt gij een land, met zoo veele
zegeningen overdekt, vervloekt noemen? De Koning van Pruissen heeft zeer wel
gedaan met Silesie te veroveren; 't is de schoonste parel aan zijne Kroon. Liever
zoude ik aldaar eene roede tuingrond willen hebben, dan eene vierkante mijl gronds
in het zandagtig Mark van Brandenburg.’ Aldus redetwistende, kwamen wij te Breslau,
alwaar wij voor eene zeer fraaie herberg aftraden. Onder het wagten na het
middagmaal sprak men over den eigenaar van het Kasteel. De Saxische Leeraar
verzekerde dat het een schelm was, die in het beleg van Dresden de Pruissische
artillerie kommandeerde; dat hij met vergiftigde bomben die ongelukkige stad hadt
verplet, de helft van wier huizen nog onder den voet lag, en dat hij zijn landgoed
hadt gekogt voor Contributien, in Saxen uitgeschreven. ‘Gij hebt mis,’ antwoordde
de Baron, ‘hij is er eigenaar van geworden door zijn huwelijk met eene Oostenrijksche
Graavin, die, met hem in den echt treedende, zich mistrouwd heeft. Tegenwoordig
is zijne vrouw wel zeer te beklaagen. Geen haarer kinderen kan in de edele kapittels
van Duitschland worden toegelaaten: want hun vader is slegts een soldaat van
fortuin.’ - ‘'t Geen gij daar zegt,’ hernam de Pruissische Husaar, ‘verstrekt hem tot
eer, en hij zou heden in Pruissen daarmede overlaaden worden, indien hij zijne eer
niet hadt verbeurd, door met den vrede 's Konings dienst te verlaaten. Het is een
officier, die niet wederom durft voor den dag komen.’ De Waard, die de tafel liet
dekken, sprak thans: ‘Mijne Heeren, 't is blijkbaar, dat gij den Heer niet kent, van
wien gij spreekt; 't is een man, die van iedereen bemind en geacht wordt: er is geen
bedelaar op zijn grondgebied. Hoewel Roomsch-katholijk, doet hij onderstand aan
de behoeftige reizigers, van welk een landaart of godsdienst zij ook mogen weezen.
Zijn het Saxers, dan huisvest en onderhoudt hij hen drie dagen, ter vergoedinge
van het kwaad, welk hij genoodzaakt is geweest geduurende den oorlog hun te
doen. Van zijne vrouw en kinderen wordt hij aangebeden.’ - ‘Weet,’ voerde de
Luthersche Predikant den Waard te gemoet, ‘dat er onder zijn Kerkgenootschap
liefde noch deugd bestaat. Al zijn doen is loutere huichelarij, even als de deugden
der Heidenen en Papisten.’
Er waren onder ons verscheiden Roomschgezinden, die een verschrikkelijk gerugt
begonnen te maaken, toen de Waard, de voornaamste plaats aan de tafel, naar het
Duitsche gebruik, hebbende ingenomen, deedt opdisschen. Thans volgde er een
diepe stilte, en elk begon te eeten en te drinken als een reiziger.
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Men maakte goede siere. Op het naageregt verscheen perfiken, druiven en
meloenen. Thans zeide de Waard tot zijne vrouw, dat zij, voordat de koffij
binnenkwam, eenige flessen Champagnewijn moest brengen, op welke hij het
gezelschap wilde onthaalen, ‘ter eere,’ zeide hij, ‘van den Heere van het Kasteel,
aan wien hij bijzondere verpligting hadt.’ De flessen binnen gebragt zijnde, zette hij
ze voor de Fransche Dame neder, en verzogt haar dezelve voor te dienen. Nu
vertoonde zich de vrolijkheid op elks gelaat, en het gesprek wierdt leevendiger. Mijn
landsmeisje boodt den Waard het eerste glas van zijnen wijn aan, zeggende, dat
men bij hem zoo goed onthaald wierdt als in de beste herbergen van Parijs, en dat
hij geen Franschman kende, die hem in welleevendheid overtrof. De Russische
Officier erkende, dat er meer fruit te Breslau dan te Moskou was; in vrugtbaarheid
vergeleek hij Silcsie met Lijfland, en voegde er nevens, dat de vrijheid der boeren
een land beter deedt bebouwen en hunnen Heer gelukkiger maakte. De
Starrekundige merkte aan, dat Moskou nagenoeg op dezelfde breedte als Breslau
lag, en diensvolgens voor dezelfde voorbrengzels was berekend. De
Husaaren-officier zeide: ‘Indedaad, ik vind dat de Heer van het Kasteel, door wiens
landgoederen wij zijn gereisd, zeer wel heeft gedaan met den dienst te verlaaten.
In allen gevalle, onze groote FREDERIK, naa roemrijk den oorlog te hebben gevoerd,
sleet een gedeelte van zijnen tijd op Sans-Souci met tuinieren en meloenen te
planten.’ Elk was van het gevoelen van den Husaar. Zelfs de Saxische Leeraar
zeide, dat Silesie eene schoone en goede provincie was; dat het jammer was dat
dezelve in dwaaling stak; doch dat hij niet twijfelde, dat de vrijheid van geweeten in
alle de Staaten des Konings van Pruissen zijnde ingevoerd, of alle de inwooners,
en vooral de Heer van het Kasteel, zouden zich aan de waarheid overgeeven, en
de Augsburgsche Confesste omhelzen: ‘Want,’ voegde hij er nevens, ‘God laat
geene goede daad onbeloond; en het is eene goede daad, die niet te hoog kan
geroemd worden in eenen krijgsman, die aan de inwooners van mijn land in den
oorlog kwaad heeft gedaan, hun wel te doen geduurende den vrede.’ Thans stelde
de Waard voor om op de gezondheid van dien braaven Heer te drinken; dit
geschiedde onder de toejuiching van het geheele gezelschap.
De jonge Rabbijn zelfs niet uitgezonderd, wilde het met de overigen laaten
rondstaan. Hij at alleen en treurig, van zijne leevensmiddelen, in een hoek van de
zaal, volgens de gewoonte der reizende Jooden; hij rees op en kwam zijn groote
lederen drinkschaal de Dame aanbieden, die dezelve boordevol schonk. Hij sloeg
het nat in eens te lijve. Toen zeide zij: ‘Wat dunkt er u van, Rabbi? Is het land, welk
zulke
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goede wijn voortbrengt, niet wel zoo goed als het Beloofde Land?’ - ‘Ongetwijfeld,
Mevrouw,’ antwoordde hij met eene lachende houding: ‘inzonderheid wanneer die
goede wijn door zoo fraaie handen wordt geschonken.’ - ‘Bid dan,’ zeide zij tot hem,
‘dat uw MESSIAS in Frankrijk geboren worde, opdat hij aldaar uwe stammen uit alle
de oorden der waereld verzamele.’ - ‘Dat gave God!’ hernam de Israëliet: ‘maar
vooraf zoude hij Europa moeten veroveren, alwaar wij bijkans overal zoo ellendig
zijn. Het moest een andere CYRUS zijn, die de onderscheidene volken noodzaakte,
onderling en met het geheele menschdom in vrede te leeven.’ - ‘God verhoore u!’
riepen de meeste gasten.
Ik verwonderde mij over de verscheidenheid van gevoelens van zoo veele lieden,
die met elkander redetwisteden eer zij aan tafel gingen, en die het onderling zoo
wel eens waren toen zij daar van opstonden. Ik besloot er uit, dat de mensch,
wanneer hij lijdt, kwaadaartig was: want het vasten is voor veelen hunner een lijden;
en dat hij gelukkig zijnde, goedaartig was: want wel geëeten hebbende, heeft hij
vrede met de geheele waereld, even als de wilde van JEAN-JACQUES.
Een ander, meer belangrijk gevolg leidde ik er uit af: te weeten, dat alle deeze
gevoelens, de meeste van welke het mijne beurtelings hadden overhoop geworpen,
alleen hunnen grond hadden in de onderscheidene opvoedingen mijner reisgenooten;
en ik twijfelde niet, of ieder hunner zoude tot het zijne terugkeeren, wanneer hij in
bedaarden gemoede zich zou bevinden.
Verlangende iet bepaalds te mogen vaststellen aangaande de onderwerpen des
gespreks, wendde ik mij tot mijnen buurman, die steeds gezweegen hadt, en mij
voorkwam altijd in het zelfde humeur te zijn gebleeven: ‘Wat dunkt u,’ vraagde ik
hem, ‘van Silesie, en van den Heer van het Kasteel?’ - ‘Silesie,’ gaf hij tot antwoord,
‘is een zeer goed land, omdat het vrugten in overvloed voortbrengt; en de Heer van
het Kasteel is een uitsteekend mensch, omdat hij weldoet aan alle ongelukkigen.
Wat de wijze van beoordeelen aangaat, dezelve is onderscheiden bij elk mensch,
naar gelange van zijnen godsdienst, stand in de waereld, natie, temperament, sexe,
ouderdom, het jaargetij, zelfs het uur van den dag, en vooral de opvoeding, die aan
onze oordeelvellingen den eersten en den laatsten draai geeft; maar wanneer men
alles op het geluk van het menschdom thuisbrengt, kan men verzekerd zijn, dat
men oordeelt zoo als God handelt. Naar de algemeene reden des heelals moeten
wij onze bijzondere redenen regelen, even als wij onze horologien naar de zon
regelen.’
Sints dit gesprek heb ik getragt om over alles als Wijsgeer te
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oordeelen; zelfs heb ik bevonden, dat het zelfde als omtrent Silesie, omtrent onzen
aardbol en diens bewooners geldt; elk maakt er een denkbeeld van volgens zijne
opvoeding. De Starrekundigen zien er niets anders dan een bol, in de gedaante van
eene Hollandsche kaas gemaakt, die met eenige Newtoniaanen rondom de zon
draait; de Krijgslieden, slagvelden; de Edelen, heerlijke goederen en vassaalen; de
Priesters, communikanten en geëxcommuniceerden; de Kooplieden, takken van
koophandel en geld; de Schilders, landschappen; de Epikuristen, aardsche
paradijzen. Maar de Wijsgeer beschouwt denzelven in zijne betrekkingen tot de
behoeften der menschen, en de menschen zelve in hunne betrekkingen tot elkander.

Tooneelen van dweperij, die in Zwitzerland hebren plaats gehad.
Het rampzalig tooneel, op den tweeden Maart deezes jaars, te Rapperswijl, bij Bern,
geopend, levert een zoo tresfend voorbeeld van de uitersten, tot welke zwakke
verstanden door dweperij en bijgeloof kunnen vervoord worden, dat het, ongetwijfeld,
niet onverschillig zal geoordeeld worden, aangaande de omstandigheden van een
zoo zonderling voorval naauwkeurig onderrigt te worden. Het regtsgeding, ter deezer
gelegenheid door het Geregtshof van Bern aangelegd, bewijst, dat de Sekte, wier
uitzinnigheid en woede den Oud-Onderprefekt MARTI ZOO ellendig hebben doen
omkomen, niet geheel onbekend was. Men hadt zich gevleid, de Sekte den
voorgaanden zomer versmoord te hebben, door de verwijdering van eenen haarer
Leeraaren, KOERPER genaamd, van Bip, ten dien einde uit zijne gemeente gebannen;
doch, ondanks het gegeeven bevel, keerde hij, voor etlijke maanden, te Rapperswijl
terug, en, met behulp eener oude vrouwe, bij welke hij zijnen intrek hadt, gelukte
het zijnen ijver, nieuwe vergaderingen aan te leggen, die dag aan dag talrijker
wierden. Hier predikte men de kort aanstaande komst des Zaligmaakers, in het
vier-en-twintigste hoofdstuk des Euangeliums van MATTHEUS voorspeld, en de
noodzaakelijkeheid van zich te bekeeren, door eene blinde gehoorzaamheid aan
de ingeevingen des H. Geests.
De laatste deezer Vergaderingen verstrooid zijnde, door de tegenwoordigheid
des Leeraars, kwamen deeze Sektarissen van nieuws te zamen 's nachts ten twee
uure, en wel in het huis van den Onder-Prefekt, om dien eerwaardigen grijsaard tot
het omhelzen van hun geloof te beweegen, niet twijfelende, of zijn gezag welhaast
het meerendeel der inwooneren van
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die wijk en derzelver ommelanden op hunne zijde zou overbrengen.
Merkwaardig is het, dat deeze goede grijsaard zeer bemind wierdt van zijn talrijk
geslagt, en dat zijne kleindochter, oud achttien jaaren, die in deeze verfoeielijke
nachtvergadering eenen hoofdrol heeft gespeeld, bovenal aan hem verknogt scheen
te weezen. Moedernaakt, in den waan, veelligt, van aldus meer vatbaar te zijn voor
den invloed des hemels, vertoont zij zich aan haaren grootvader, aan het hoofd der
bende, die haar verzelde. De oude man, verschrikt ongetwijfeld van de
verstandsverbijstering deezer uitzinnige bende, en vooral van de verregaande
ongeregeldheid zijner kleindochter, geliet zich alsof hij voor hunnen aandrang
bezweek, en liet zich, om zoo te spreeken, vrijwillig geleiden in een stuk lands, digt
bij zijne wooning. Hier, 't zij men van nieuws twijfelingen hadt opgevat aan zijne
opregtheid, of dat eene oogenblikkelijke ingeeving er de oorzaak van ware, deedt
het meisje, den eerwaardigen grijsaard om den hals hangende, hem ter aarde vallen,
waarnaa de geheele bende zich op hem werpt, hem versmoort en met voeten treedt.
In den onderbuik schijnt hij de doodelijkste wonde te hebben bekomen. Naar het
voorgeeven dier rampzaligen, wierden zij tot deeze gruweldaad inzonderheid
aangezet door het geschreeuw eener zuster van het genoemde meisje, die al zints
lang van haar verstand was beroofd, en 't welk zij thans als de stemme van God
zelven beschouwden.
Het pleitgeding heeft tot nog toe geen stellig bewijs, noch zelfs eenige
waarschijnelijkheid aan de hand gegeeven, dat het hoofd dier ellendelingen was op
hol gebragt door de werking van eenen minnedrank, maar wel door de bijgeloovige
inboezemingen der oude vrouw en haaren vriend, hoewel die Leeraar zich in dit
oogenblik niet te Rapperswijl bevondt, en de andere in dit laatste gruweltooneel niet
onmiddelijk de hand heeft gehad.
Een zoon van den ongelukkigen Onder-Prefekt, die bij den verschrikkelijken moord
tegenwoordig was, heeft gezegd, dat hij telkens op eenig Wonderwerk hadt gehoopt,
even als hetgeen God verrigtte ten behoeve van ISAAC, in het oogenblik als hij gereed
stondt door het mes zijns Vaders ABRAHAM om te komen.
De kleindochter vertoont zomtijds blijk van leedweezen en spijt, doch vervalt
welhaast weder in haare gevaarlijke bijsterzinnigheid. ‘Ik heb,’ zegt zij, ‘niet naar
mijnen eigen wil gehandeld, maar uit eene overheerende behoefte, waarvan ik
geene rekenschap kan geeven. Mijn verstand zegt mij wel, dat ik kwalijk heb
gehandeld, maar mijn geweeten is gerust. Ik heb slegts gezwigt voor den Geest,
die zich niet laat wederstaan.’
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Op den zevenden Maart heeft men te Lucerne twee moordenaars met den dood
gestrast, wier misdaad insgelijks gepaard ging met de snoodste omstandigheden
en de betooningen van het zonderlingste bijgeloof. BUCHLER, uit het Baljuwschap
Willisau, oud tweeënvijftig jaaren; was gehuwd aan eene eenvoudige, maar
deugdzaame vrouw. Hij hadt eene bijzit, ELISA MEIJER genaamd, die hem overhaalde,
zich van zijne vrouw te ontdoen; vier jaaren waren zij daartoe werkzaam, door haar
gestoten glas in te geeven. Dit middel niet gelukkende, kreegen zij den inval om
bovennatuurlijke hulp te baat te neemen. In Entlebuch ligt eene vermaarde
pelgrimaadje, bij den naam van St. Croix bekend; derwaarts begaven zich BUCHLER
en zijne bijzit, ten einde om door hunne gebeden den dood van hun slagtoffer te
verwerven; zij deeden eene algemeene zondbelijdenis, gebruikten het heilig
Avondmaal, en stelden der Voorzienigheid het tijdperk van vier weeken, ter
verrigtinge van het wonderwerk, welk zij van haar verlangden; bij gebreke daarvan
zouden zij van nieuws de toevlugt neemen tot vergif. Het wonderwerk kwam niet,
en het afschuwelijk paar hieldt woord. Met de ijslijkste koelbloedigheid wierdt de
moord gepleegd. BUCHLER stondt bij het bed zijner vrouwe, die door de werking van
het Rottekruid wierdt gefolterd; en, onder voorgeeven van haar te helpen, boodt hij
haar eenen drank van dat zelfde mineraal aan. Vergeefs verzogt hem de rampzalige
om een glas water; het antwoord was, dat het water haar nadeelig zijn zou, en hij
verdubbelde de gift van den vergiftigden drank. Terwijl BUCHLER met zijne
medepligtige gevangen zat, ontwaakte hij eens ter middernacht geheel onverwagt,
gaf een sterken gil, en verzekerde dat zijn slagtoffer hem was verscheenen, in 't wit
gekleed, en van eenen glans als die der Gelukzaligen omgeeven. Geduurende de
drie weeken voordat hij zijn vonnis onderging, zeide hij dat hij haar alle nachten op
het zelfde uur zag, en dat het geene inbeelding was. - Welk een zonderling mengzel
van koelbloedigheid in het pleegen van eene gruweldaad, en van wroeging, naadat
dezelve was bedreeven! en welke verschrikkelijke uitwerkzels van een blind bijgeloof!

Geestig zeggen.
Eene Dame, van een los karakter, verkiaarde aan eenigen haarer vrienden, dat zij
haare leevenswijze aanhieldt, met oogmerk om gelds genoeg te verzamelen, om
in eenig godsdienstig gestigt te worden opgenomen. ‘Mevrouw,’ voegde een geestig
man te gemoet, ‘uw gedrag doet mij gedenken aan de gewoonte der Schuitevoerders,
die hunnen weg na de plaats hunner bestemminge vervolgen, met hunnen rug
derwaarts gekeerd.’
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Redevoering over de feesten en geheimenissen van Eleusis.
Uitgesproken in de Maatschappij Felix Meritis, door R. Koopmans,
Leeraar bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
Zoo menigvuldig als verscheiden waren de FEESTEN, gevierd door de inwoners van
Griekenland. Derzelver getal, in de vroegste tijden gering, groeide aan, met de
(*)
vermeerdering der Godheden . Met sommige Feesten waren GEHEIMENISSEN
vereenigd, die aan dezelve een ontzagwekkend aanzien gaven; en, onder de
Instellingen van dezen aard, waren er geene vermaarder, dan die van ELEUSIS, aan
de Godinne CERES geheiligd.
Een oudheidkundig verslag van de inrigting, en onderzoek nopens den oorsprong
en het doel dezer Instellingen, scheen mij geen ongepast onderwerp, om daarbij
uwe aandacht te bepalen.
Van deze Verborgenheden vindt men gewag in de schriften der beroemdste
Wijsgeeren, Geschiedschrijvers en Dichters, die, oudtijds zoo wel als later, in Grie-

(*)

Zie L. BOS, Antiq. Groec. Edit. LEISNERI P.I.C. XVI.
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kenland en Italie bloeiden. Het verlies van afzonderlijke werken over deze
Geheimenissen is vergoed door den ijver van onzen beroemden Landgenoot JOANNES
MEURSIUS, die, nu twee eeuwen geleden, der Leijdsche Hoogeschole tot sieraad
strekte, en, bij zijne overige schriften, rakende de volken en zeden van Griekenland,
(*)
gevoegd heeft eene geleerde Verhandeling over de Eleusinische Verborgenheden .
Deze Verhandeling heeft, ten opzigte der aanhalingen uit Grieksche en Latijnsche
Schrijvers, van ongemeenen dienst geweest, niet alleen mij, maar ook, vroeger,
(†)
(‡)
(§)
(**)
eenen WARBURTON , BARTHELEMY , DUPUIS en anderen , met welken ik vervolgens
heb geraadpleegd. Van het getuigenis dier Schrijveren, welke bekend zijn onder
den naam van Kerkvaders, heb ik geen gebruik willen maken, omdat dezelve,
schoon, mijns achtens, niet altijd in dezen met genoegzaam regt gegispt, echter
doorgaans beschouwd worden als partijdig oordeelende over den Heidenschen
Godsdienst.
Dit meende ik vooraf te moeten herinneren. Zoo het volgend verslag en onderzoek
geene onaangename letterkundige uitspanning bezorge, zal ik de aangewende
moeite, ter nasporing besteed, overvloedig beloond rekenen.
I. Het grondgebied van Eleusis, eene kleine Stad in Attica, niet verre van Athene,
was het tooneel der Godsdienstige Verborgenheden, welke vandaar den naam van
Eleusini-

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

JOAN. MEURSH Eleusinia, sive de Cereris Eleusinae Sacro ac Festo, Liber singularis.
W. WARBURTON, Goddelijke zending van Mozes, D. I. bl. 199 env.
BARTHELEMY, Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland, D. VII.
DUPUIS, Origine de tous les Cultes, ou Religion universelle, T. II. Traité des Mysteres, p.
1-259.
M. DE PAUW, Recherches Philosophiques sur les Grecs, Tom. II. p. 164 et suiv. BANIER,
Historische verklaring der Fabelen. C. MEINERS, Hist. Doctrinae de vero Deo, T. I. p. 162 sqq.
Zedekund. Godgel. en Wijsg. Mengelingen, Haarlem 1790.
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sche ontleenden. In kleine en groote onderscheiden, waren de eerste de
voorbereiding tot de laatste; 't welk EURIPIDES aanleiding gaf, den Slaap de kleine
(*)
Geheimenissen des Doods te noemen. De eerste werden gevierd digt onder de
poorten van Athene, in eene Kapel, aan den stroom Hissus. Voor de groote
Geheimenissen was gesticht de zoo beroemde als prachtige Tempel van Ceres en
(†)
Proserpina, van Pentelisch marmer, naar het bestel van PERICLES .
De Hierophant, of de verkondiger der heilige dingen; de Fakkeldrager, de
Altaardienaar, en de Heraut, bekleedden bij de viering dezer Geheimenissen de
voornaamste waardigheden. Gelijk van verscheidene onderbedienden, zoo vindt
men ook gewag van Priesteressen, aan Ceres gewijd.
Gestalte en kleeding onderscheidden den Hierophant door ontzagwekkende
achtbaarheid. Gedurende de Plegtigheden droeg zijn gewaad zinnebeelden van de
Almagt des SCHRPPERS. Bejaarde deftigheid kenmerkte zijne gelaatstrekken. Zijne
statelijke gang en houding boezemden eerbied in, en de welluidende stemme was
vermogend om het harte op te beuren door blijmoedig vertrouwen, 't welk zij kort te
voren van angst deed krimpen. Dit Opperpriesterschap vorderde van den Hierophant,
dat hij zich, gelijk aan hetzelve, zoo ook den ongehuwden staat, gedurende zijn
leven, toeheiligde. Hij werd gekozen uit het geslacht der Eumolpiden, een der oudste
en aanzienlijkste van Athene.
De Fakkeldrager, welke de genen, die zich ter Inwijding aanboden, zuiveren
moest, geleidde ook den ommegang, welke op het Feest door de Ingewijden plegtig
geschiedde. Voor geheel zijn leven aan deze bediening verbonden, was het hem
echter geoorloofd gehuwd te zijn. Gelijk de Hierophant, onderscheidde hij zich
insgelijks door den diadeem, door pracht van kleedij, en zulke teekenen, waardoor
hij, bij de viering, als 't ware in den luister der ZONNE zich vertoonde; terwijl de
Altaardienaar de MAAN, en de Heraut MERCURIUS afbeeldde. Deze laatste verbood
den

(*)
(†)

MEURSII Eleusinia, C. 8.
BARTHELEMY, Reize van den jongen Anacharsis, D. VII. bl. 180.
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ongewijden te naderen, en bevorderde aandacht en orde onder de plegtigheden.
Deze Geheimenissen stonden niet slechts onder de bescherming van den Staat;
maar ook had de tweede Archont voorzitting op het Feest, droeg den naam van
Koning, zorgde tegen ongeregeldheden, en moest, naar eene wet van SOLON, met
den Raad onderzoek en uitspraak doen omtrent dezulken, die zich, in weerwil der
voorzorge, aan misdrijf hadden schuldig gemaakt. Vier aanzienlijke personen waren
bovendien den Archont in dezen post toegevoegd, welke den naam van
Medeverzorgers droegen.
De kleine Verborgenheden werden jaarlijks gevierd; desgelijks de groote, volgens
sommigen; doch anderen willen, dat deze slechts om de vijf jaren herhaald werden.
Beider viering greep plaats omtrent den Herfsttijd; die der groote duurde meer dan
eene geheele week. Vele, zoo niet de meeste plegtigheden, werden, naar 't schijnt,
bij nacht gehouden. Alles nam aanvang met de verzameling der genen, die gezuiverd
waren, in de voorbereidende Geheimenissen, met de statige Inwijding zelve, en de
ontdekking der heilige dingen; - hierop volgde eene algemeene optogt naar de zee;
- dan het slagten van offerbeesten, het vasten en rouwbetoon; - voorts het
zegepralend ronddragen der geheimvolle korven, gevuld met zinnebeelden van
verschillenden aard; - daarna de schitterende ommegang der Priesters en Ingewijden
in verbazenden getale, met brandende toortsen; - vervolgens de rondvoering des
beelds van Jacchus, Zoon van Ceres, door eenen trein, welke, somtijds opgehouden
door offeranden en dansen, de lucht deed weergalmen van lofliederen, door speeltuig
vervangen; - daarenboven worstelspelen, gehouden ter eere van Ceres, bij welke
eene maat garst de prijs der overwinning was; - en na eene herhaling der Inwijding
voor dezulken, welken daartoe de gelegenheid bij den aanvang der Feestdagen
ontbrak, werd alles op den laatsten, of negenden dag, besloten met eene
geheimzinnige plenging, door het uitstorten van twee gevulde, en naar 't Oosten en
Westen geplaatste kruiken, onder het uitspreken van geheimzinnige woorden, en
het aannemen van zonderlinge gebaren en houding.
Deze waren de plegtigheden, met welke, bij afwis-
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seling, de tijd werd doorgebragt, ter viering der Eleusinische Verborgenheden
bestemd. Gedurende dezen tijd was alle regterlijke vervolging zoo wel, als de
voortzetting der regtspleging, en het inleveren van smeekschriften, verboden. Aan
deze Plegtigheden namen niet alleen Mannen, maar ook Vrouwen en Kinderen
deel. Niet slechts de Atheners, maar ook alle Grieken werden toegelaten, zoo er
geene andere redenen ten beletsel waren. Van alle oorden vloeide men te zamen,
ter bijwoning dezer Feesten. Ingewijden en aanschouwers der ommegangen, spelen
en andere plegtigheden, groeiden wel eens aan, naar de opteekening van
HERODOTUS, ten getale van dertigduizend. Vreemdelingen werden in den beginne
geweerd; later werd de vergunning niet alleen uitgestrekt tot de vereerden met het
Atheensch Burgerregt, maar ook, naar het mij toeschijnt, tot anderen; waarop het
(*)
zeggen van CICERO doelt, dat te Eleusis de afgelegenste Volken werden ingewijd .
Die zich ter Inwijding aanboden, werden door den Priester van den tweeden rang
gelouterd in de kleine Geheimenissen. Zij werden afgewasschen in den Ilissus,
wiens wateren van daar heilig genoemd werden. Tot die zuivering werden voorts
offeranden, geloften, onthouding van sommige spijzen, en ligchamelijke oefeningen
ter beteugeling der driften, gevorderd. Alzoo voor de inwijding in de groote
(†)
Verborgenheden voorbereid, verkregen zij den naam van MYSTEN , die inzonderheid
(‡)
op de geheimhouding doelde, en in dien van Epopten verwisseld werd, wanneer
hun ten deele viel het volle inzigt in de groote Verborgenheden.
Geene Toovenaars noch boosdoeners mogten tot deze voorbereiding worden
toegelaten. Dit weerhield, onder andere, Keizer NERO, gelijk SUETONIUS berigt, om
daaraan deel te nemen, toen hij zich bij de viering der Geheimenissen te Eleusis
bevond.
Die zich in den proefstaat bevonden, welke ten minste één jaar duurde, woonden
wel de Feesten bij, doch 't was hun niet geloorloofd den Tempel van Ceres binnen
te treden. Zij moesten aan den ingang vertoeven, en hunne nieuwsgierigheid
bedwingen tot hunne Inwijding in de groote Verborgenheden. Deze geschiedde bij
nacht, door den Hierophant, na herhaalde offeran-

(*)
(†)
(‡)

De Nat. Deor.
Μυςαι.
Εποπται.
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den en geloften. Die er zich aan onderwierpen, waren versierd met mirthekransen,
en aan hun werden voorgesteld onderscheidene geheimzinnige vertooningen.
Natuurlijk wordt hier onze nieuwsgierigheid opgewekt om te vernemen, wat den
Ingewijden gebeurde, welke vertooningen hun werden voorgesteld. Ter bevrediging
hiervan, zoo veel mogelijk is, zij het mij vergund, over te nemen het hoofdzakelijke
des berigts, 't welk de Abt BARTHELEMY, in zijne uitmuntende Reize van den jongen
(*)
Anarcharsis, eenen Ingewijden in den mond legt .
‘Wij vonden - dus luidde het berigt van dien Ingewijden - de Tempeldienaars in
hun praalgewaad, en naauwelijks waren wij gezeten, of de Heraut riep: “Verre
vanhier Ongewijden, Goddeloozen en allen, wier ziel door misdrijf bezoedeld is!”
Na deze aanzegging stond de doodstraf op elk, die de stoutheid had om in de
vergadering te blijven, zonder er regt toe te hebben. De tweede Tempeldienaar liet
de huid der geofferde slagtdieren voor onze voeten uitstrekken, en zuiverde ons op
nieuw. Nu werd het formulier der Inwijding overluid gelezen, en zong men lofzangen
ter eere van Ceres.
Kort daarna liet zich een dof geluid hooren. De aarde scheen onder onze voeten
te loeijen. De bliksem en het weerlicht maakten schimmen en spoken zigtbaar, die
in het duistere omdwaalden. Zij vervulden het heiligdom met een gehuil, hetgeen
ons van schrik deed verstijven, en van een gezucht, 't welk ons het hart verscheurde.
- De afzigtelijkste gedaanten vertoonden zich aan onze oogen. - De Hierophant
verklaarde deze zinnebeelden, en, door behulp van een flaauw licht, werd ons
vertoond het gewest, waar de zielen gelouterd worden. Hier onderscheidden wij de
grievende klaagstemmen der zelfmoorders. “Zij worden gestraft - zeide de Hierophant
- omdat zij den post verlaten hebben, dien de Goden hun in dit leven hadden
aangewezen.”
Naauwelijks had hij deze woorden geuit, wanneer er twee koperen poorten met
een ijsselijk geknars opengingen, en ons de verschrikkingen van den Tartarus
vertoonden. Onder het geraas der ketenen drongen, met

(*)

D. VII. bl. 187-190.
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een schel gegil, deze woorden door tot in ons binnenste: “Leert uit ons voorbeeld
de Goden vereeren, regtvaardig en dankbaar zijn!” Wij zagen de Razernijen
meêdoogenloos woeden op alle misdadigen.
Deze ontzettende tooneelen, gedurig bezield door de eerwaardige stem van den
Hierophant, vervulden ons met vreeze, en lieten ons naauwelijks den tijd om te
verademen, toen men ons deed overgaan in bekoorlijke bosschen, en plaatste in
het gelukkig verblijf, 't welk het afbeeldsel was der Elyseesche Velden. - Hier
schitterde een zuiver licht. Hier lieten zich aangename stemmen en verrukkende
toonen hooren - en in deze heilige plaats, de oogen slaande op het beeld der
Godinne Ceres, zagen wij hetzelve van lichtstralen omgeven, en in den fraaisten
tooi versierd. Dáár was de plaats, waar onze beproevingen een einde moesten
nemen; doch dáár hoorden en zagen wij ook dingen, wier openbaring niet geoorloofd
is. - Vol van heilige vreugde, zongen wij liederen, om elkanderen geluk te wenschen
met het groote heil, waarin wij deelden.’
Ziet hier, Mijne Heeren, 't geen ik u wilde mededeelen ten aanzien der Inrigtinge
van de Eleusinische Instellingen, die ook, schoon met eenige verandering in
bijzonderheden, tot andere Volken zijn overgebragt.
Wanneer dezelve te Rome ingevoerd zijn, is niet gemakkelijk op te maken. Dat
dit reeds vroeg geschied zij, schijnt te blijken uit de Redevoering van CICERO voor
(*)
CORN. BALBUS - ten zij men achte dat aldaar wel van de heiligdommen van Ceres,
doch niet bepaaldelijk van de Eleusinische Verborgenheden gewaagd worde.
AUGUSTUS was te Athene ingewijd, naar het berigt van SUETONIUS, die tevens meldt
dat CLAUDIUS die Geheimenissen te Rome wilde overbrengen, doch dat hem zulks
mislukte. Naar het verhaal van AURELIUS VICTOR, is dit geschied door HADRIANUS;
terwijl de Geschiedenissen leeren, dat THEODOSIUS deze Instellingen heeft vernietigd.
Dit, overeenkomstig mijn bestek, genoeg achtende ten aanzien van een beknopt
oudheidkundig verslag der

(*)

C. 24.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

476
Fleusinische Geheimenissen en Feesten, ga ik nu over tot het onderzoek naar
derzelver oorsprong en doel.
II. Zoo onzeker de tijd is, wanneer dezelve zijn ingevoerd, even moeijelijk is het,
stellig te bepalen, welke de eerste en eigenlijke aanleiding daartoe geweest zij. De
oudste overleveringen zijn omgeven van den sluijer, met welken de Fabelleer de
herkomst dezer Verborgenheden bedekt. Nu eens wijzen ons DIODORUS van Sicilie,
ISOCRATES en anderen op ERECHTEUS, die, met grooten voorraad van koorn uit
Egypte te Athene gekomen, en aldaar tot Koning verheven, dezelve zoude ingevoerd
hebben. Dan weder wordt CERES zelve vermeld, als daartoe de aanleidende oorzaak
geweest te zijn. Hare Dochter Proserpina was geschaakt door Pluto. Ceres ontstak
toortsen aan den berg AEtna, en ging overal hare Dochter zoeken. In het
ommezwerven kwam zij ook te Eleusis. Vermoeid zat zij neder bij eene put, werd
door de inwoners der Stad vriendelijk ontvangen, in hare droefheid vertroost, en
daardoor bewogen, hun twee uitstekende gaven te verleenen; de kunst van den
landbouw, en de kennis aan de gewijde leer.
Op deze wijze zouden de groote Eleusinische Geheimenissen ontstaan zijn, om
nu van den fabelachtigen oorsprong der kleine niet te gewagen.
Het vasten en rouwbetoon der Ingewijden, het omgaan met brandende fakkels,
het rondvoeren der zinnebeelden in de geheimvolle korven, waarin koeken van
verschillende gedaante, zoutkorrelen en andere voorwerpen; deze, en meer
plegtigheden, schijnen op den aangewezen fabelachtigen oorsprong betrekking te
hebben.
Doch is het waarschijnlijk, dat de Instellers der Eleusinische Verborgenheden
waarlijk zullen geloofd hebben aan deze overleveringen? In dezen waan moge het
gemeen gebragt zijn; doch wie zal het schaken van Proserpina door Pluto, en het
ommezwerven van Ceres om hare Dochter op te sporen, beschouwen kunnen als
voorwerpen des geloofs bij verstandigen? Van hier is men op de gedachten gevallen,
dat welligt gebeurtenissen, of verschijnselen der nature, moeten gehouden worden
voor de grondslagen, waarop men deze verdichtselen heeft gevestigd. Dit heeft
veroorzaakt dat men zich op de verklaring der Fabelleer heeft toegelegd. Doch
terwijl dezen de gewijde Geschiedenis, genen die der oude We-
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reld, en anderen die der Natuur- en Sterrekunde, daarin meenden te ontdekken,
moesten de verklaringen verbazend uiteenloopen.
Met betrekking tot den aangeduiden oorsprong der Eleusinische Verborgenheden,
heeft de Abt BANIER geoordeeld, dat men Ceres moet houden voor eene der vroegste
Koninginnen van Sicilie, die hare regering beroemd maakte, door hare onderdanen
in den akkerbouw te onderrigten. Deze Koningin had ééne Dochter, die, op eene
der bekoorlijkste plaatsen van het Eiland, met hare gezellinnen zich door eene
wandeling vermakende, alleronvoorzienst door roovers werd weggevoerd, en, in
het midden van Spanje, aan het hof van haren Oom overgebragt. De Koningin krijgt
berigt van deze schaking. Onkundig van de plaats, waar men hare Dochter gebragt
heeft, besluit zij, dezelve overal te gaan zoeken. Diep bedroefd zwerft zij rond. Zij
komt in Griekenland, en verneemt te Eleusis, in Attica, dat hare Dochter zich bevond
op een schip, 't welk naar de westersche kusten was gestevend. Door de inwoners
vriendelijk onthaald en vertroost, leerde zij, uit erkentenis, den landbouw aan
Triptolemus, destijds Prins te Eleusis, die, op zijne beurt, uit dankbaarheid, ter harer
eere, de Eleusinische Feesten instelde.
Deze verklaring zweemt, bij gebrek van geschiedkundige zekerheid, even zeer
naar een verdichtsel, als de fabel van Ceres.
Aannemelijker is, mijns achtens, eene andere oplossing, volgens welke de
eerdienst der natuur, of de aanbidding van Zon en Maan, den eersten grond zal
gelegd hebben tot die Verdichtselen en Plegtigheden, welke wij bij de Heidensche
Verborgenheden aantreffen.
De Heer DUPUIS heeft dit, ten aanzien dezer Geheimenissen, breedvoerig zoeken
aan te toonen, in zijn omslagtig Werk, waarin hij ALLE Godsvereering tot den eerdienst
der hemelsche ligchamen herleidt. De eenvoudige aanbidding der Zon en Maan is,
naar zijn gevoelen, inzonderheid in Egypte verbasterd. Reeds verbasterd, is zij
vandaar in Griekenland overgebragt, waar dezelve op nieuw gewijzigd, veranderd
en zamengesteld wierd. De sleutel der verklaring geraakte op deze wijze meer en
meer te zoek; doch de kenmerken van den ouden en algemeenen oorsprong bleven
zich hier en daar vertoonen.
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Dit was ook het geval met de Eleusinische Verborgenheden. Deze zijn dezelfde
met die van Isis in Egypte. De fabelachtige overleveringen stemmen overeen. Isis
heeft haren Gemaal Osiris, even als Ceres hare Dochter, verloren. De eerste is door
Typhon, de andere door Pluto weggevoerd, en ter zake van beiden hebben er
ommezwervingen plaats gegrepen, die aanleiding gaven tot gelijksoortige
plegtigheden en geheimenissen. Uit de overeenkomst nu van deze en andere
bijzonderheden besluit men, dat de Verborgenheden van Ceres en Isis denzelfden
oorsprong hebben, op gelijke wijze moeten verklaard worden, en van den ouden
eerdienst der nature kenmerken dragen.
En indedaad, Mijne Heeren, ook vóór DUPUIS, hebben anderen, niet zonder grond,
aan deze Verborgenheden eenen Egyptischen oorsprong toegekend. Niet alleen
toch gewaagt de fabelachtige overlevering van Pluto en Typhon, bij Grieken zoo
wel als Egyptenaren erkend voor den Vorst van het rijk des nachts; - niet alleen
spelen beiden dezelfde rol in 't geen tot de Egyptische en Eleusinische
Verborgenheden aanleiding gaf; - maar, daarenboven, vindt men, in het
zinnebeeldige bij de Eleusinische Verborgenheden, waardoor het gewaad van den
Hierophant de scheppende kracht der nature vertoonde, en van den Fakkeldrager
en Altaardienaar door de teekenen van Zon en Maan onderscheiden werd; in dit
zinnebeeldige, zeg ik, vindt men ook overeenkomst met de Geheimenissen van
Osiris en Isis, welke, gelijk de Heer DUPUIS op velerlei wijze tracht te betoogen, in
Egypte aan den eerdienst van de Zon en Maan waren geheiligd.
Hoe, naar het gevoelen van den Heer DUPUIS, door de voorstelling van den invloed
dezer hemellichten in de onderscheiden standen en jaargetijden, die verschillende
teekenen der beeldspraak ontstonden, welke voor den oorsprong te houden zijn
van de overige bijzonderheden der fabelachtige herkomst van Isis en Osiris, Ceres
en Proserpina, Typhon en Pluto, en hunne lotgevallen - dit gedoogt mijn bestek niet
op te geven. Des begeerigen moet ik naar het Werk zelf verwijzen, waarin blijken
van vernuft en geleerdheid vereenigd zijn met veelvuldige proeven van groote
ingenomenheid met de omhelsde onderstelling, dat de Eerdienst der Nature voor
den oorsprong van ALLE Godsvereeringen te houden zij. Ofschoon dan de eerste
oorsprong der Verborgenheden zich
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verlieze in den nacht des tijds, is het waarschijnlijk, dat men de Eleusinische
Geheimenissen mag rekenen als uit Egypte herkomstig, als bezittende kenmerken
van den ouden eerdienst der nature, en misschien ook met een soortgelijk oogmerk
als die van Isis en Osiris ingesteld. Dit nu brengt mij van zelfs op het onderzoek
naar derzelver doel. Laat ons beproeven of wij deswege iets met genoegzame
zekerheid kunnen bepalen.
III. Wil men den Heer DE PAUW gelooven, dan is het algemeen gevoelen, ‘dat de
Feesten van Ceres en Bacchus oorspronkelijk waren ingesteld ter gelegenheid van
den Graan- en Wijnoogst, en dat men er zich naderhand van bediend heeft, om
daarmede Geheimenissen te paren, alleen uitgedacht om het bijsterzinnigst bijgeloof
(*)
te verglimpen en de grofste bedriegerij te plegen.’
Doch dat dit niet het algemeen gevoelen is, blijkt uit de schriften van WARBURTON
en BARTHELEMY, die daarover veel gunstiger denken. Wij zullen, het oordeel
opschortende, onpartijdig onderzoeken.
Het plegtgewaad van den Hierophant, Fakkeldrager en Altaardienaar,
onderscheiden door de teekenen zoo wel der scheppende Magt, als van Zon en
Maan; de zinnebeelden der vruchtbaarheid, rondgedragen in de geheimvolle korven;
de spelen ter eere van Ceres, waarin eene maat garst de prijs der overwinning was;
de fabelachtige overleveringen zelve, en de overeenkomst van Ceres en Triptolemus
(†)
met Isis en Osiris , aan welker laatsten de uitvinding van den ploeg ook is toegekend:
deze bijzonderheden schijnen ons te wijzen op de overgeblevene sporen van den
ouden eerdienst der nature, maar tevens op den akkerbouw en de voordeelen der
beschaving, door denzelven aangebragt.
Op de uitvinding van den landbouw en den overgang uit den ruwen staat tot
meerdere beschaafdheid doelen ook de getuigenissen van ISOCRATES en CICERO,
waarop ik bijzonder verzoek de aandacht te vestigen, omdat deze getuigenissen
de vermaardste zijn, en die

(*)
(†)

Tom. II. p. 164.
Primus aratra manu sollerti fecit Osiris,
Et teneram ferro sollicitavit humum.
TIBULLUS.
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geacht worden, over de Eleusinische Instellingen, het meeste licht te verspreiden.
(*)
Ceres, zegt ISOCRATES , heeft ons twee geschenken gegeven, het Koorn, namelijk,
't welk de oorzaak is, dat wij niet gelijk het vee leven; en de Verborgenheden,
waardoor de genen, die ingewijd zijn, eene aangename hope hebben ten aanzien
van den uitgang uit dit leven en de geheele eeuwigheid.
(†)
Athene, zegt CICERO , heeft veel schoons en uitstekends voortgebragt, veel,
waarbij het menschdom welvaart; doch onder dit alles niets voortreffelijker en
heilzamer dan die Verborgenheden, waardoor wij uit eenen ruwen en onbeschaafden
staat tot dien van beschaafdheid en menschelijkheid gebragt zijn. Gelijk dezelve
INITIA, dat is beginsels, genoemd worden, zoo hebben wij die ook lecren kennen als
de ware beginsels van het leven; ja wij hebben daardoor niet alleen leeren leven
met vergenoeging, maar ook met betere hope sterven.
Gelijk nu de plegtigheden der voorbereiding, der loutering en inwijding, ons dringen,
om in de Verborgenheden van Eleusis meer te zoeken, dan alleen dat oogmerk, 't
welk ons zoude bepalen bij den eerdienst der natuur, of bij de gedachtenis aan de
uitvinding van het koorn, en daaruit volgende beschaving; zoo worden wij ook door
de evengemelde getuigenissen genoopt, met de opgegeven bedoelingen nog andere
te verbinden.
(‡)
Hetgeen PLUTARCHUS verklaarde van de Geheimenissen van Isis, dat dezelve
ten oogmerk hadden, de Godsvrucht te versterken - dit zelfde getuigde ARISTOTELES
van de Eleusinische Verborgenheden. Ja de Wijsgeer ARISTIDES wilde den Tempel
van Ceres te Eleusis beschouwd hebben, als het algemeen heiligdom der geheele
aarde, waar de Ingewijden de nuttigste vertroostingen in dit leven, en aangename
uitzigten in het toekomende, ontvingen. - Zoo wel de vermelde plegtigheden, als
deze getuigenissen, hebben aanleiding gegeven, dat men niet slechts het gevoelen
nopens algemeen goede bedoelingen heeft gekoesterd, maar ook dieper heeft
zoeken door te dringen om het geheim der Verborgenheden te ontzwachtelen.

(*)
(†)
(‡)

Panegyr. p. 106. Ed. Bas. 1571.
De Leg. L. II. C. 14.
DUPUIS, Traité des Myst. p. 5.
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Ingevolge hiervan heeft men beweerd, dat tot het hoofddoel der Eleusinische
o

Instellingen behoorde, 1 . De instandhouding en voortplanting van de leer der
o

toekomende belooningen en straffen. 2 . De verklaring van den oorsprong der
o
Volksgoden; en 3 . De verkondiging van den éénen waren God, Schepper aller
dingen.
Bij elke dezer bijzonderheden moeten wij nu stilstaan. Hetgeen WARBURTON en
anderen stellig beslissen, wordt door BARTHELEMY, met vele omzigtigheid, als eene
zedige gissing voorgedragen. En dat de laatstgenoemde den veiligsten weg heeft
gekozen, zal, dunkt mij, kunnen blijken uit de volgende aanmerkingen.
Vooreerst, is het niet uitgemaakt, of men de leer, nopens de toekomstige
vergeldingen, tot de groote of kleine Verborgenheden brengen moet. Volgens
sommigen, wordt dezelve aan de Ingewijden in de kleine verklaard; of behoorde
ten minste niet tot de geheime leer, die slechts aan weinigen (Epopten) ten deele
viel, welken het gebeuren mogt, het volle inzigt in de Verborgenheden te erlangen.
In het eerste geval kon die leer uitgebreider, in het laatste gering nut stichten. Maar,
ten andere, is 't hier belangrijker vraag, wat er, ten aanzien der toekomstige
vergeldingen, verkondigd werd? De boven aangehaalde getuigenissen van CICERO,
ISOCRATES en ARISTIDES gewagen van vertroostingen dezes, en de hope eenes
beteren levens. Wij willen veronderstellen, dat deze Mannen de regte bevoegdheid
hadden, deswege naar eisch te oordeelen; doch hunne verklaringen zijn zoo
algemeen, dat men daaruit niet tot éénige bijzonderheid kan afdalen. In hoe verre
bekwamen de Ingewijden eene redelijke en vaste overtuiging ten aanzien der
toekomende vergeldingen? Op welk eene wijze ontvingen zij, en van welken aard
waren de vertroostingen, om niet alleen vergenoegder te leven, maar ook met betere
hoop te sterven? Daarenboven, wijl niet de heffe des Volks, maar het verlichtst en
beschaafdst gedeelte, aan de Verborgenheden deel nam; welke ophelderingen
erlangde deze klasse der Inwoneren van Griekenland, nopens de verwachtingen
in de toekomst, buiten hetgeen zij ook deswege vonden in de schriften hunner
beroemdste Wijsgeeren? - Ziet daar vragen, die, zoo mogelijk, zeer bezwaarlijk
eene bevredigende oplossing gedoogen; eene oplossing, die toch zoude vereischt
worden, om over het nut dezer Instellingen,
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van dezen kant beschouwd, stellig te beslissen. Ten derde, zij het mij geoorloofd
aan te merken, dat men welligt, uit hetgeen in de Scholen en Schriften der Wijsgeeren
geleerd werd, niet altijd even bedachtzaam tot het onderrigt in de Verborgenheden
heeft besloten. Het een en ander dient intusschen niet verward te worden. Misschien
heeft dit echter plaats gehad bij de verzekering, dat in de Verborgenheden, niet
alleen de zielsverhuizing, maar ook 's menschen drievoudige staat, die van loutering,
geluk, of rampzaligheid, ja ook de Opstanding en het toekomend Oordeel, geleerd
en ontwikkeld werd. De plegtigheden der reinigingen en der inwijding geven wel
aanleiding, om, bij gevolgtrekking, in de wettigheid dezer verzekering te gelooven;
doch hoe veel zal men dan niet kunnen uitdenken en vaststellen, als Leere der
Verborgenheden, wanneer men het gezag van regtstreeksche getuigenissen verlaat,
en zich waagt aan gevolgtrekkingen, die zoo ligt bedriegen? Van die voorbereidende
plegtigheden weet men daarenboven met veel te weinig naauwkeurigheid iets
bepaalds vast te stellen, om zich aan de verklaring van het zinnebeeldige derwijze
te wagen, dat men daaruit tot de leere der Verborgenheden zou kunnen besluiten.
En wat de getuigenissen belangt, die regtstreeks schijnen te gewagen van de
bijzonderheden, waarover wij thans spreken, zoo is dat van PLATO nog het duidelijklte.
Hetzelve schijnt voor de Leer der Zielsverhuizing, als in de Verborgenheden
verkondigd, te beslissen. De Ingewijden, zegt hij, stellen zich voor, om hunne ziel
tot de oorspronkelijke volkomenheid, waarin zij voormaals was, terug te brengen,
opdat zij verhuize naar de plaats vanwaar zij herkomstig is. Dit zeggen, echter, met
het redebeleid van PLATO ter aangehaalde plaatse vergeleken, wordt niet door allen
op de Verborgenheden thuis gebragt. Naar het oordeel, bij voorbeeld, van den Heer
(*)
MEINERS , spreekt PLATO van de Inwijding in de Wijsbegeerte, welke, door hem, de
vormster van den geest en de moeder aller deugden genoemd wordt. En, op de
Wijsbegeerte doelende, heeft hij, onder den persoon van SOCRATES, schertsende
daarbij gevoegd: dat de Instellers der Geheimenissen, aan dit voordeel der
Wijsbegeerte gedachtig, welligt daarom zijn te rade gewor-

(*)

Hist. Doct. de vero Deo, P. I. p. 219.
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den den menschen wijs te maken, dat de zielen der niet ingewijden, na den dood,
onder slijk en vuilnis zouden begraven blijven, terwijl de Ingewijden en gelouterden,
met snelle vaart, naar de woningen der Goden zouden verhuizen. - Ik breng dit bij,
ter herinnering aan het omzigtige, om niet alleen naar den klank der aangehaalde
gezegden te oordeelen, maar, 't geen zoo wel navorschers der Oudheden als
Godgeleerden betaamt, de getuigenissen uit het verband en naar de regte meening
van de Schrijvers te verklaren.
Maar, ten vierde, wilde ik vragen, of men, buiten de algemeene getuigenissen,
wel iets heeft, waaruit men op goeden grond kan vaststellen, dat er in de
Verborgenheden iets bepaalds nopens toekomstige belooningen en straffen geleerd
werd? Deze vraag zal u misschien bevreemden; - 't is immers zeker, zult gij denken,
dat men, ter inboezeming van eerbied voor den Godsdienst, en ten afschrik van het
kwade, den Ingewijden zulke vertooningen voorstelde, die beurtelings roerende,
ontzettende en verblijdende waren. Gij herinnert u het tafereel, deswege in het
eerste deel dezer Verhandeling opgehangen. Gij herinnert u den Hierophant, en
den straffen toon, waarop hij de Ingewijden vermaande, zich te spiegelen aan het
voorbeeld der ongelukkigen, welke zich te spade hunner vroegere dwaasheid
beklaagden. Gij verbeeldt u nog de ijsselijkheden van den Tartarus, en de blijdschap
der Ingewijden, toen zij zich in de bekoorlijke dreven van het Elysium mogten
verlustigen. Dit alles nu schijnt duidelijk genoeg te bewijzen, dat de leer van belooning
en straffen, aldus met vermaningen en waarschuwingen gepaard, den heilzaamsten
invloed moest hebben ter verlichting en verbetering. - Ik zou u dit gaarne
toestemmen, Mijne Heeren, indien de schets, uit de Reize van den jongen Anacharsis
overgenomen, zoo geschikt was voor ons tegenwoordig onderzoek, als ik ze om
hare fraaiheid voor het bovengemeld verslag dienstig oordeelde. Doch dit is niet
het geval; naardien dezelve door BARTHELEMY meerendeels ontleend is van den
Dichter VIRGILIUS, en wel uit diens keurige beschrijving der hellevaart van AEneas.
Niet dat ik, om deze reden, de schets van den heer BARTHELEMY alle kenmerken
van waarheid zou willen betwisten; doch dezelve is ongenoegzaam om daaruit op
te maken, dat de Hierophant de bovengemelde too-
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neelen den Ingewijden voorstelde, en dezelve door zijne vermaningen en
waarschuwingen bezielde. WARBURTON heeft wel zijn vernuft gespitst ten betooge,
dat VIRGILIUS, achter dezen togt van zijnen Held naar het Schimmenrijk, veel, van
't geen in de Geheimenissen geleerd werd, verborgen heeft; doch deze stelling is
te onvoldongen, om deze dichterlijke verzierselen ten grondslage te leggen van
eene beoordeeling, die alleen rusten moet op regtstreeksche getuigenissen, welker
echtheid en juistheid boven alle regtmatige twijfeling en tegenspraak verheven zijn.
Eindelijk, toegestaan zijnde, dat de vertooningen, die ons ook elders, bij de
Schrijvers door MEURSIUS aangehaald, doch dan zeer algemeen, beschreven worden,
als voorafgegaan door gedreun van den grond, en vergezeld, zoo door afwisseling
van licht en duisternis, als door zeer onderscheidene verschijnselen en geluiden, toegestaan zijnde, dat deze vertooningen afbeeldingen waren van den Tartarus en
de Elyseesche Velden, - dan blijven wij nog in het onzekere, wat deswege in de
bijzonderheden verklaard werd. Naardien CICERO waarergens gezegd heeft, dat
geen oud wijf zot genoeg was om de sprookjes van den Tartarus en de Elyseesche
Velden, die men bij de Dichters vond, te gelooven; zoo kunnen wij wel besluiten,
dat die vertooningen van den Tartarus en het Elysium (indien zij plaats hebben
gehad) iets beters bedoeld hebben dan die dichterlijke verzierselen. Waarin echter
dit bestaan hebbe, blijft duister. Zoo wij dus willen aannemen, dat er iets nuttigs ten
dezen opzigte in de Eleusinische Verborgenheden verkondigd werd, moeten wij
weder terugkeeren tot en berusten in de algemeene betuigingen van CICERO en
ISOCRATES, dat de Ingewijden met vergenoegdheid leerden leven en met betere
hope sterven.
Doen wij in dezen dan het veiligst, onze onkunde te belijden, of ten minste niets
meer dan zediglijk te gissen, misschien veroorloven de gezaghebbende
getuigenissen der Oudheid stelliger bepaling nopens 't geen er in de groote
Verborgenheden geleerd werd ten aanzien der tweede bijzonderheid - ten aanzien
van den oorsprong der Volksgoden. Een ongenoemde, en bij mij geheel onbekende,
Schrijver eener Verhandeling over dit onderwerp drukt zich hieromtrent aldus uit:
‘De groote Verborgenheden waren het allerbinnenste heiligdom van den
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Heidenschen Godsdienst, 't welk alleen voor Priesters en Koningen openstond; zelfs
nog niet eens voor dezen allen, maar slechts voor de schrandersten onder dezelve.
Deze Verborgenheden werden het volle inzigt genoemd. Hier werd het gordijn geheel
opgeschoven, en de naakte waarheid vertoonde zich aan het oog des aanschouwers
zonder eenig omkleedsel, zonder eenigen opschik des bijgeloofs, welk men voor
den gemeenen man noodig oordeelde. Hier waren alle kinderachtige begrippen,
omtrent God, deszelfs werken en eigenschappen, geheel verwijderd van hetgeen
men sprak en hoorde. Enkele waarheid, gezond verstand, loutere Godskennis,
waren het hoofdvoorwerp der Geheimenissen.’
Steunt deze lofspraak op goeden grond, dan moeten wij aan deze Verborgenheden
niet slechts een eerwaar dig en verheven doel toekennen, maar van dezelve tevens
eenen gunstigen invloed op verlichting en zeden hopen. Laat ons onderzoeken.
CICERO levert ook hier weder de voornaamste getuigenissen, waaruit men afleidt,
dat de leer der Verborgenheden den Ingewijden onderrigtte, ‘dat de Godheden,
door het Volk vereerd, gestorvene, en om hunne verdiensten, of uit vleijerij,
vergoodde menschen waren.’
Indien ik - dus spreekt CICERO tegen ATTICUS - de Oudheid wilde doorzoeken, en,
uit hetgeen de Grieksche Schrijvers hebben aangeteekend, de zaak opdelven, ik
zou bevinden, dat zelfs die Goden, welke DII MAJORUM GENTIUM, Goden van den
hoogsten rang, genoemd worden, hunnen oorsprong van hier beneden ontleenden,
en van deze aarde ten hemel gevoerd zijn. Onderzoek, van wie de graven zijn, die
men zoo dikwijls in Griekenland toont, EN HERINNER U, (want Gij zijt ingewijd) WAT
GIJ IN DE VERBORGENHEDEN GELEERD HEBT; dan zult Gij begrijpen, hoe verre men dit
moet uitstrekken. - Dat dappere of maglige stervelingen, na hunnen dood, Goddelijke
eer verkregen hebben, en dat dezen die Goden zijn, welke aangebeden worden;
dit (zegt COTTA bij CICERO, in het eerste boek over de natuur der God n) dit is
inzonderheid geleerd door EUHEMERUS, die zelfs in zijne Schriften vermeld heeft,
wanneer deze Goden stierven, en waar zij begraven zijn - om nu niet te spreken
VAN DE ACHTBARË INSTELLINGEN TE ELEUSIS, VAN SAMOTRACIE EN LEMNOS, - alwaar
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het zelfde, wil hij zeggen, als 't geen EUHEMERUS leerde, verkondigd werd.
Uit deze getuigenissen blijkt klaar, dat, volgens het gevoelen van CICERO, de
oorsprong der Volksgoden in de Verborgenheden werd aangewezen. - AESCHYLUS
wordt ook gezegd van ontwijding der Verborgenheden beschuldigd te zijn, omdat
hij, in een zijner tooneelstukken, deze waarheid, dat de Volksgoden niets dan
gestorvene menschen waren, openlijk verbreidde. En het is bekend, dat de
Cretenzers als boos en logenachtig werden afgeschilderd, wijl 't bij hun eene wet
of gewoonte was, dezen oorsprong der Godheden voor niemand te verhelen.
Wij zullen dan uit het een en ander kunnen opmaken, dat hetgeen bij de Dichters,
dikwerf zoo zot als schandelijk, van de herkomst en geslachtrekening der Goden
en Godinnen gebeuzeld werd, en 't welk het domme gemeen geloofde, in de
Verborgenheden getoond werd eene dwaling te zijn. Dit schijnt ook plaats gehad
te hebben in de Egyptische Verborgenheden, nadat de eenvoudige eerdienst van
Zon en Maan verbasterd, de beeldspraak in de Tempels ingevoerd, en vele, zelfs
zeer wanhebbelijke, teekenen en gedaanten uitgevonden waren, om de verschillende
wijzigingen van den Zonnedienst uit te drukken, en dezelve vervolgens in de
heiligdommen te verklaren. Hiertoe kan ter ophelderinge dienen eene plaats uit de
Raadsvergadering der Goden van den geestigen LUCIANUS. Momus belagchte de
wanschapen Godheden der Egyptenaren. Daarop antwoordt Jupiter: ‘'T is waar, het
zijn verfoeijelijke dingen, die gij van den dienst der Egyptenaren meldt; maar
overweeg dan, Momus, dat veel daarvan zinnebeeldig is, en dus een zeer onbevoegd
onderwerp voor de scherts van onheiligen, die niet zijn ingewijd;’ waarop Momus
spottende herneemt: ‘Ja voorwaar, wij hebben de Verborgenheden hoognoodig,
(*)
om te weten dat Goden Goden, en wanschepsels wanschepsels zijn! ’ Gelijk nu
de Grieken, bij den voortgang der beeldende kunsten onder hen, deze gedrogtelijke
wanschapenheden verzacht en verfraaid hebben; zoo is het niet onwaarschijnlijk,
dat door de vergoding van Helden, en door de voorstelling van natuurverschijnselen,
ja ook van deugden, zoo als goede trouw, standvastigheid en wat dies meer zij, onder de ge-

(*)

WARB. als bov. 231.
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daante van Goden of Godinnen, - het getal der Volksgoden van tijd tot tijd is
vermenigvuldigd; tot welke gedachte den opmerkzamen lezer van CICERO's boeken,
over de natuur der Goden, meer dan eens aanleiding gegeven wordt.
Dit kunnen wij dan weder in het algemeen vaststellen, op grond der bijgebragte
getuigenissen, dat de oorsprong der Volksgoden in de Verborgenheden verklaard
werd.
Dit echter nader indenkende, stuiten wij ook hier op zwarigheden.
Deze leer komt voor, als tot het groot geheim der Verborgenheden te behooren.
- Daarom waren de Cretenzers gehaat; daarom werd AESCHYLUS nevens anderen
van ontwijding beschuldigd; - deze leer was aldus alleen voor de Ingewijden; - en
echter kunnen wij uit de zoo even bijgebragte getuigenissen van CICERO opmaken,
dat dit zelfde in de Schriften der Wijsgeeren verkondigd werd. Waartoe, zou men
dus kunnen vragen, de Verborgenheden, alzoo die Schriften ten minste wel zullen
bekend geweest zijn aan die weinigen der aanzienlijksten, die het geluk hadden
Epopten te worden, of het volle inzigt in de geheime leer te erlangen?
Dan, misschien moet men de leer, dat de Volksgoden hunnen oorsprong uit de
menschen en derzelver bijgeloovige verzierselen ontleenden, met die nopens de
Eenheid Gods te zamenvoegen?
Dat de Eenheid van God geleerd werd in de Verborgenheden, was, gelijk men
zich herinneren zal, de derde bijzonderheid, bij welke wij zouden stillestaan.
De aanstonds gemaakte aanmerking moet vervallen, in-indien men, als de geheime
leer, den Ingewijden met de dwaasheid des Veelgodendoms tevens de Eenheid
van den waren God verkondigde. - Indien dit duidelijk blijke, dan krijgt voorzeker
het doel der Verborgenheden een zeer belangrijk aanzien, en de boven vermelde
lofspraak des onbekenden Schrijvers wordt allezins gewettigd. - Een enkel oogenblik
zal ik nog tot onderzoek hiervan behoeven. ‘Niets - zegt de ongenoemde Schrijver
- is duidelijker. De dwaling des Veelgodendoms kon in de Verborgenheden niet
ontdekt worden, zonder dat daarmede tevens gepaard ging de openbaring van de
Eenheid Gods.’ - Doch ik moet vragen, waaruit blijkt het regtmatige dezer
gevolgerekking? Deze Volksdwaling toch is dikwijls in de
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Schriften der oude Wijsgeeren aangetoond, zonder dat de leer nopens de Eenheid
Gods, te gelijker tijd, aldaar gepredikt wordt. Men kan wel zeggen, dat het nut dier
geheime leere gering was, indien alleen de dwaling des Veelgodendoms in de
Verborgenheden bestreden werd, zonder dat men te gelijk de Eenheid Gods
verkondigde; doch wil men verzekerd zijn dat bij de dwaling des Veelgodendoms
tevens de leer van de Eenheid Gods geleerd werd, dan moet men zich niet verlaten
op losse gevolgtrekkingen, maar op soortgelijke voldoende getuigenissen, waarmede
bij voorb. de Hoogleeraar WYTTENBACH het doorgaand geloof der oude Wijsgeeren,
nopens ééne opperste oorzaak, uit hunne schriften gestaafd heeft.
Zijn er nu zulke getuigenissen voor bovengemeld gevoelen? De gezegden van
CICERO, waaruit bleek, dat, gelijk in de Schriften der Wijsgeeren, zoo ook in de
Verborgenheden, de oorsprong der Volksgoden getoond werd - deze gezegden, in
het verband beschouwd, waarin zij voorkomen, doen niets af ten bewijze, dat tevens
de Eenheid Gods verklaard werd. De woorden, in tegendeel, uit zijn boek over de
natuur der Goden bijgebragt, hebben ten oogmerke te herinneren, dat de ontdekking
van den oorsprong der Volksgoden, zoo als dezelve in de Verborgenheden
geschiedde, geschikt was, niet alleen om het BIJGELOOF, 't welk, zegt hij, ‘in eene
ijdele vrees voor de Goden bestaat,’ maar ook om EIGENLIJKE GODSVEREERING,
‘welke op eerbied en hoogachting rust,’ ganschelijk te vernietigen; naardien men
door die leere ALLES wegnam, en niets overliet, waarop wezenlijke aanbidding kon
gevestigd worden. - Aldus, immers, had CICERO niet geredekaveld, indien hij gemeend
had, dat het aanwijzen van den menschelijken oorsprong der Volksgoden in de
Verborgenheden tevens vervangen werd door de leere van den éénen waren God.
WARBURTON heeft opzettelijk veelvuldige plaatsen bijeenverzameld ten betooge,
dat het leerstuk der Eenheid Gods het groot geheim was der Eleusinische
Verborgenheden. Doch, behalve één zeer algemeen gezegde van PLUTARCHUS,
rakende het bekend maken van de eerste oorzaak aller dingen in de Verborgenheden
van Isis; en eene vergelijking van den Joodschen Godsdienst met de Heidensche
plegtigheden, door JOSEPHUS, die, bij gevolgtrekking, het gevoelen van WARBURTON
kan geacht worden te begunstigen - behalve deze, is er geen
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enkeld getuigenis bijgebragt, 't welk eenige opmerking verdient, uitgezonderd den
Lofzang van Orpheus, door EUSEBIUS aangehaald, welke aldus luidt: Tot U wil ik
spreken, tot wien het geoorloofd is! Dat men de deuren sluite voor den Ongewijden!
Dat de onheiligen niets hooren, wien de wetten der Godheid onbekend zijn! Maar
Gij, o Museus! Zone der blinkende Selene, hoor naar mij, want ik zal de waarheid
zonder eenig bedeksel aan den dag brengen. - Volg den regten weg, en beschouw
den éénigen Schepper der Wereld, den Onsterfelijken. Hij is één. Hij bestaat van
zichzelven, en aan Hem is alles zijn bestaan verschuldigd. Hij breidt zich uit in alle
dingen. Sterfelijke oogen hebben Hem nimmer aanschouwd; doch Hij ziet allen.
Deze Lofzang, voor den Ingewijden in de groote Verborgenheden gezongen, door
den Hierophant, gekleed in het gewaad van den Schepper, bewijst alzoo voldingend,
dat de leer van de Eenheid Gods de geheime leer was der groote Verborgenheden.
Dan ongelukkig wordt dit zegepralend bewijs ontzenuwd door allezins gegronde
twijfeling aan de echtheid van dezen Lofzang. - ‘Het is - zegt BARTHELEMY - van
weinig belang, of deze Verzen zijn van Orpheus of eenigen anderen Dichter; maar
men moet zeker zijn, dat zij reeds vóór het Christendom in wezen waren, en dat
men ze bij de Inwijding bezigde.’ En hoe verr' het er af is dat men deswege zekerheid
hebbe, kunnen desbegeerigen nasporen in de Schriften van SCALIGER, FABRICIUS,
MOSHEIM en anderen, aangehaald bij BARTHELEMY, en bij MEINERS, in zijne
Geschiedenis der leere van den éénen waren God.
Uit al het gezegde volgt nu, mijns inziens, duidelijk, dat de getuigenissen der
oudheid, óf door het algemeene, óf door gebrek aan echtheid, onvoldoende zijn,
om, ten aanzien van de verrigtingen, voorstellingen en leere van de Eleusinische
Verborgenheden, zulk een onderrigt te geven, 't welk den onderzoeker bevredigt,
die gaarne in de bijzonderheden zoude willen doordringen. Hem, derhalve, die in
dezen zoo stellig durft beslissen, kunnen wij niet van onbezonnenheid vrijpleiten,
daar hij, op deze wijze, zich vermeet te ontsluijeren dat onnaspeurlijk geheim, welks
ontdekking den roekeloozen verkondiger, oudtijds, even zeer aan eenen wissen
dood, als aan de algemeene vervloeking, blootstelde. - Maar
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wat moeten wij nu uit het verhandelde, ten aanzien van het doel der Eleusinische
Instellingen, afleiden? Zullen wij, met den Heer DE PAUW, niets anders vermoeden
dan den toeleg, om, onder verglimping des bijgeloofs, de grofste bedriegerij te
plegen? Of zullen wij deze Instellingen, met den Heer DUPUIS, eene Godsdienstige
Opera noemen? Daartoe luiden de getuigenissen van CICERO, ISOCRATES en
ARISTIDES, hoe algemeen dezelve dan ook zijn, te gunstig. Daartoe, Mijne Heeren,
zou nader onderzoek noodig zijn. - Nasporing van de redenen der diepe
geheimhouding, - achtgeving op den toestand der Verborgenheden in verschillende
tijdperken, - bekendheid met eenigen uit de beroemdste mannen der oudheid, zoo
wel der genen, welke tot de Ingewijden behoorden, als der zulken, die weigerden
deel te nemen aan deze Geheimenissen, - het raadplegen, eindelijk, met de
geschiedenis of ondervinding, ten opzigte van verlichting en zeden: - dit, eenigzins
naauwkeurig en onpartijdig te werk gesteld, zou ons misschien meerdere
bevoegdheid geven, dan wij ons nog kunnen aanmatigen, om te oordeelen, zoo
over het doel, als over het voor- of nadeel dezer zoo vermaarde Verborgenheden
en Feesten van Eleusis.

Eenvoudige methode om den kanker in de borsten in vele gevallen
voor te komen en te genezen. Door C.W. Hufeland.
Aan de Heeren Schrijveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
Mijne Heeren!
Daar welligt vele uwer Lezers, en vooral die van de beminnelijke sexe, zullen
getroffen zijn door het voorbeeld van onzen Kunstbroeder, den schranderen
KATZENBERGER, in 't genezen van den Kanker, onlangs uit menschenliefde
medegedeeld door den Heer J. DE HEER, in No. 9. voor 1807. van uw geacht
Maandwerk; heb ik het niet ondienstig gedacht, U Ed., of liever uwe Lezers, met de
nevensgaande eenvoudige Methode om den Kanker in de Borsten in vele

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

491
gevallen voor te komen en te genezen, in het Journal der practischen Heilkunde,
23 Band, 4 Stuk, van den beroemden HUFELAND, en door hemzelven medegedeeld,
bekend te maken.
Ik vinde mij hiertoe te meer verpligt, dewijl ik wete hoevele Lijderessen aan dit (al
ware het ook maar in naam) verschrikkelijk kwaad in 't geheim sukkelen. Mogten
deze dan ook door geene verkeerde schaamte wederhouden worden, zoo dra zij
iets van dien aard ontwaren, en na 't ophouden der maandstonden eenige verharding
of vreemd verschijnsel in de borsten ontdekken, hetzelve terstond aan een kundig
Geneesheer te openbaren, opdat door diens onderzoek blijke, of het zulk een geval
zij, dat in waren Kanker kunne overgaan, dan of het een gezwel of knobbel zij van
een minder geduchten aard, opdat hierdoor onkunde en geldzucht geweerd, de
Lijderessen niet zonder grond verschrikt, en zij dan even zoo gerust, ja gemakkelijker
en minder kostbaar, te huis mogen hersteld worden! Immers hebben vele gevallen
doen zien, dat men ligt kan dwalen in die kwaal te kennen. Ik zoude dit met vele
voorbeelden kunnen bevestigen, hoe dikwerf zeer kundige en in de Genees- en
Heelkunst grijs geworden Mannen hierin misgetast hebben.
Meer geoefende en weetgierige Lezers verwijze ik naar opzettelijk hierover
handelende Vertoogen, en vooral op de voor jaren uitgekomene Verhandeling, over
de Klier-, knoest- en Kanker-gezwellen, van den beroemden VAN DER HAAR, als ook
op zijne Genees- en Heelkundige Waarnemingen, die verdienden meer algemeen
gekend te worden.
Hier thans niets meer hebbende bij te voegen, zoo betuige ik den grooten
HUFELAND mijnen dank voor de schoone Sexe, en wensche vurig dat zijne Methode
ijverig beproefd en derzelver nut dankbaar bevestigd worde; terwijl wij hopen dat
de Kunst ook eerlang in die geheimen moge doordringen, welke de Natuur tot nog
toe als met een sluijer voor ons schijnt bedekt te houden.
Niet twijfelende, of UEd. zullen dit Stukje, zoo als 't hier volgt, wel eene plaats in
uwe Letteroeff. vergunnen, noeme ik mij met achting
Uw bestendigen Lezer
CLEVE, Med. Doct.
Leidsendam,
23 August. 1807.
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Het is bekend, dat de Kankerknobbels in de borsten het meest op dien tijd ontstaan,
of, zoo zij reeds als knobbels aanwezig waren, in Kanker overgaan, wanneer de
maandstonden ophouden, of, dat het zelfde heet, wanneer de baarmoeder hare
werking verliest.
Wij zien dikwerf, dat knoestachtige Gezwellen in de borsten, die 10 tot 20 jaren
lang zonder bezwaar gedragen wierden, eensklaps, zonder eenige uitwendige
oorzaak, beginnen pijnlijk te worden, eene ontstekingachtige gedaante aannemen,
en zoo in Kanker overgaan.
De oorzaak van dit verschijnsel ligt deels in de tegenstrevende werking
(Antagonismus) der baarmoeder met de borsten, welke zich zoo overvloedig, en
vooral na de verlossing, vertoont, wanneer de ophoudende werking van de eerste
eene geheel nieuwe werking en afscheiding in de laatste te weeg brengt; of wel
dezelve ligt deels in eene, door de onderdrukking der gewone bloedontlasting,
aanvankelijk altijd ontstaande plaatselijke volbloedigheid, welke, juist wegens den
naauwen zamenhang van beide organen of werktuigen, het naast en gemakkelijkst
op de borsten werkt. - Zelfs de voortplantende Natuurkracht (Naturplastik), welke
thans niet meer in de baarmoeder kan werkzaam zijn, schijnt zich des te sterker in
de borsten te vertoonen, en wanstaltigheden (Pseudo-organisationen) voort te
brengen.
Hieruit volgt, dat het voornaamste der behandeling van dit kwaad in dit tijdperk
zijn moet, den aandrang der vochten van de borsten af te leiden, de plaatselijke
volbloedigheid te verminderen, en de verhoogde of vermeerderde werkzaamheid
van dit deel, welke zoo ligt in onregelmatige voortbrengselen ontaardt, te
onderdrukken.
Volgens dit denkbeeld heb ik mijne behandeling ingerigt, en ben hierdoor dikwerf
zoo gelukkig geweest om de eerste kiem van dit verschrikkelijk kwaad te vernietigen,
of, wanneer het knoestgezwel reeds te oud en ongeneeslijk was, ten minste deszelfs
voortgang, en zijnen overgang in Kanker, te verhoeden of te vertragen. De
behandeling is zeer gemakkelijk en eenvoudig. Wanneer, na 't ophouden der
maandstonden, een knobbel in de borst ontstaat, of een reeds aanwezige begint
pijnlijk te worden, moet men bij volbloedigen
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terstond eene aderlating doen, en, wanneer daarna de pijn niet wijkt, 6 tot 8
bloedzuigers aan den knobbel zetten. Zoo in tegendeel het voorwerp niet volbloedig
is, zijn de bloedzuigers alleen, zonder aderlating, voldoende. Ter uitwendige
behandeling wordt verder niets vereischt, dan dat het deel dikwijls bevochtigd worde
met het volgend mengsel:
℞ Extr. Saturni drachm. β.
Aq. rosar. unc. iv.
Tinctur. thebaic. drachm. ii. M.
Op den arm van de lijdende zijde zet men eene fontanel, welke in sterke verettering
moet gehouden worden.
Inwendig is, ter vermindering van ophoopingen, het gebruik van Cr. Tart. of
Wijnsteen het beste, waarvan gedurende den tijd, waarop de maandstonden moesten
komen, 1 tot 2 drachma 's daags gebruikt worden; buiten dien tijd maar alleen dan,
wanneer opwellingen van bloed of pijn in de bors plaats hebben. Na 6 of 8 weken,
of later, ten minste tijdig genoeg, wanneer de knobbel wederom grooter of pijnlijk
begint te worden, herhaalt men het aanleggen van de bloedzuigers, en bij zeer
bloedrijken doet men, behalve dat, van tijd tot tijd nog eene aderlating. Naar gelange
door den tijd de ophoopingen verminderen, moeten ook de bloedontlastingen
zeldzamer te werk gesteld worden; terwijl nog, door het gebruik det laauwwarme
baden, de geneeswijze merkelijk ondersteund wordt.
Ten opzigte van den leefregel, moet men alle sterke vermoeijing des ligchaams,
als ook geestrijke vochten vermijden, vooral verhitting, verkouding,
gemoedsaandoeningen, heete aangezette spijzen en dranken, en al wat prikkelen,
als ook wat het zieke deel zelve drukken en wrijven kan.
Nog onlangs heb ik eene Dame, op die wijze, bijzonder door algemeene en
plaatselijke bloedontlastingen, in een jaar tijds, volmaakt van een pijnlijken knobbel
in de borst bevrijd, die ook met het ophouden der maandstonden was ontstaan en
in Kanker dreigde over te gaan.
Ik zal mij verheugen, indien ik hierdoor oplettender op een tijdperk make, dat mij,
ter genezing eens zich vormenden Kankers, het gewigtigste toeschijnt, en waarvan
men tot nog toe dat nuttig gebruik verzuimd heeft, 't welk tot eene geneeswijze meer
algemeen verdient aangewend te worden.
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Iet naders wegens de bereiding der oplosbare Bougies, (Cereolae
solubiles.) Door J.W. Kirchner, Med. Doct. te Amsterdam.
(*)

Toen ik voor eenige jaren het Werkje van den Hoogleeraar HECKER in het
Nederduitsch het licht deed zien, verwachtte ik niet het gunstig onthaal, welk het
publiek mijne geringe poging heeft laten genieten. Ik oordeelde het derhalve mijn
pligt, bij voorkomende gelegenheid naauwkeurige proeven met de oplosbare Bougies
te nemen, en den uitslag daarvan door middel van dit geacht Maandwerk aan het
publiek mede te deelen. Dit schijnt mij toe, te meerder noodzakelijk te zijn, omdat
mij gebleken is, dat men, met betrekking tot de bereiding en aanwending der gemelde
Bougies, veelal nog niet naar behooren weet te slagen, - en in de daad, volgens de
zeer korte beschrijving, welke de Heer HECKER van derzelver bereiding geeft, zal
men vele moeite en tijd verspillen, voor dat men op het regte spoor komt, om de
Bougies zoodanig gelijkvormig naar de evenredige grootte der urethra te
vervaardigen, dat zij alle wenschen bevredigen. Herhaalde pogingen hebben mij in
staat gesteld, om niet alleen aan mijne Genees- en Heelkundige Landgenooten
eene gemakkelijker bereiding te kunnen mededeelen, maar ook vooral te kunnen
doen opmerken de verschillende evenredigheid der Geneesmiddelen, welke men
daartoe behoort te bezigen. De Heer HECKER wil, namelijk, dat men bij eene oplossing
van 4 greinen Lap. Caust. of Subl. corros. in 4 lood gedestilleerd water, zoo veel
gum. arabic. zal voegen, tot dat het eene massa worde, die tot het bedoelde oogmerk
(†)
de behoorlijke dikte verkrijgt . Volgt men nu dit gegeven voorschrift naar de letter,
dan zal men in de meeste gevallen bevinden, dat de werking, welke men van de
prikkelende Geneesmiddelen verwacht heeft,

(*)
(†)

Duidelijke Aanwijzing om de verschillende soorten der Gonorrhoea naauwkeurig te
onderscheiden en behoorlijk te behandelen. Amst. 1804, bij L. VAN ES.
L.c. pag. 204 en 5.
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geene is: want het zal een ieder, bij slechts een weinig nadenken, moeten blijken,
wat mij de ondervinding leerde bij de aanwending der Bougies, op de gemelde wijze
bereid, dat, namelijk, het irriterend vermogen der Geneesmiddelen zoodanig door
het mucilagineuse van de Gom wordt omwikkeld, dat men althans daarvan geene
de minste werking meer kan verwachten, ten zij dan alleen de mechanische
prikkeling, welke door ieder vreemd ligchaam, in de urethra gebragt zijnde,
veroorzaakt wordt. Alhoewel het tegen den regel is, in het tijdperk der ontsteking,
bij de Gonorrhoea, Bougies of sterk prikkelende Injectiones te laten gebruiken, liet
ik evenwel de opgemelde Kaarsjes, zelfs bij aandoenlijke personen, in het
ontstekingstijdperk aanwenden, zonder dat dit bij herhaling meer dan de gewone
mechanische prikkeling veroorzaakte. Om mij derhalve nog meerder van de waarheid
te overtuigen, liet ik twee fleschjes van het voorschrift No. II. gereed maken, voegde
bij het eene ééne once Arabische Gom, en liet met dat, waarbij de Gom gevoegd
was, het eerst inspuiten, waarop eene geringe kittelende gewaarwording volgde;
hierop wierd, ten einde de urethra van het vorige te zuiveren, met laauwwarm water
ingespoten, en eene poos daarna van het fleschje zonder Gom, en nu volgde eene
geweldige pijn, en zoo omgekeerd.
Om derhalve de oplosbare Bougies op eene gemakkelijke wijze naar behooren
te vervaardigen, voegt men bij de eene of andere oplossing der Geneesmiddelen,
gelijk zij in het Werkje van den Heer HECKER tot inspuiten worden opgegeven, zoo
veel Pulv. gum. Arabic., als genoegzaam is, om de behoorlijke dikte te verkrijgen,
hetwelk men best bepalen kan, indien men vooraf een gewonen bindgaren draad
daardoor haalt en eenigen tijd laat droogen, waarna men gemakkelijk beoordeelen
kan, of er te veel of te weinig Gom in de massa zij. Is men hiermede gereed, alsdan
neemt men katoenen of wel linnen draden, zoo veel als men naar de verschillende
dikte noodig oordeelt, ter lengte van 6 duimen, vouwt dezelve dubbeld om eene
ijzeren breinaald, even als de Kaarsenmakers gewoon zijn met het katoen te doen,
als zij voornemens zijn kaarsen daarvan te maken, met dat onderscheid, dat men
iederen bundel der aldus om de breinaald gevouwen draden, die een Bougie zullen
wor-
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den, vooraf met de bovengenoemde massa, door middel des voorsten vingers en
duims, die daarmede bezwangerd zijn, doornat maakt en regt trekt, en aldus laat
droogen: want verzuimt men dit, dan kan men de slap neerhangende draden niet
in eene menging, welke stijver dan het gesmolten smeer der Kaarsenmakers is, bij
herhaling, en zelfs niet voor de eerste keer, doopen, om er de behoorlijke korst om
te krijgen, die zij moeten hebben; doch zoo men deze eenvoudige handgreep bezigt,
gaat alles naar wensch; men kan ze zoo dikwijls als men verkiest dat zij dik zullen
worden indoopen, en dezelve zullen glad en even dik worden.
De massa, welke men in een steenen mortier tot de behoorlijke consistentie
gebragt had, moet, voor de bewerking, in een smal, diep, ten dien einde van blik
vervaardigd bakje overgegoten worden; het voordeel daarvan zal men bij de
behandeling best ondervinden.
Eindelijk moet ik nog hier bijvoegen, dat de kundige Apotheker AD. HUYGENS,
alhier, zich alle moeite gegeven heeft, om de verschillende soorten van oplosbare
Bougies naauwkeurig te bereiden, en dezelve tegen eenen billijken prijs aflevert.

Amsterdam,
Sept. 1807.

Proeve, om de beginzels van zamenstelling, als verbonden met
landschaps-schilderij, op te helderen.
(Vervolg en slot van bl. 454.)

Zamenvoeging.
In het opmaaken onzer Schilderstukken is het niet voldoende, enkel stoffen te zamen
te brengen; zulks kan, ten hoogsten genomen, alleen dienen, om eene vrugtbaarheid
in vinding aan te duiden; de stoffen moeten zulkerwijze vereenigd worden, dat men
eene eenheid in 't geheel bewaare. Men betoont verbeeldingskragt in het
voortbrengen der stoffen; dan derzelver schikking vordert gezond oordeel. Te maaken
dat
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alle de deelen eens Schilderstuks strekken om slegts ééne aandoening te wege te
brengen, vordert de hoogste zorgvuldigheid. Is de vertooning staatlijk, niets daarvan
verwijderend mag gedoogd worden; bedoelt men, in tegendeel, het aangenaame,
men hebbe alles, wat zulks zou stooren, weg te weeren. De Schilder zo wel als de
Dichter heeft deeze les te hooren en te volgen.
Met dit alles behoeven wij ons in geenen deele te verwonderen over dat mangel
aan onderrigting, op de hoogere paden der kunst, 't welk thans plaats heeft, wanneer
wij in aanmerking neemen het gebrek van kundigheid bij de zodanigen, die zich
voor leermeesters uitgeeven, en het aantal Tekenboeken. Eenigen houden netheid
voor het hoofdvoorwerp; anderen doen den kweekeling staan blijven bij een boom,
of geeven, als voorbeelden van kunst, onvolmaakte schetzen na te tekenen: allen
vergenoegen zij zich met stukwerk, en leggen zich niet toe om de deelen te
vereenigen: terwijl een grootsch denkbeeld te verzinnelijken, het toppunt is, waartoe
's menschen verstand kan opklimmen. Wij zijn gehouden ons te benaarstigen, om
den goeden smaak, door alle eerlijke middelen, aan te kweeken: slaagen wij hierin
niet, dat men zich dan trooste met het denkbeeld, dat na het verheevene en het
groote te staan op zichzelven loflijk is, welke dan ook de uitslag moge weezen.
Veelen ontkennen de nuttigheid der kunsten; anderen schrijven 'er slegts eene
nuttigheid in 't verschiet aan toe: doch de zodanigen te wederleggen, zou even
vrugtlooze arbeid weezen als te betoogen dat het beter is te zien dan blind te zijn,
dat gezond verstand dwaasheid overtreft, of het leeven boven den dood te schatten
is. Daar wij goeddeels zintuiglijk bestaan, is het geeven van een fijner smaak aan
onze zinnen, door middel van weetenschap en kunst, een zeer goed Epicurismus.
De beste wijze, om onze denkbeelden te verbeteren en te verheffen, bestaat
daarin, dat wij menigwerf de heerlijkste voorwerpen, welke ons de Natuur aanbiedt,
beschouwen, en alle gelegenheden aangrijpen om Schilderstukken te zien, die
geschiktst zijn om ons grootsche en zuivere denkbeelden in te storten. - Dan wij
zullen de heerlijkste voortbrengzels van 's menschen kunst met weinig vrugts
gadeslaan, als wij geen hooger wensch gevoelen dan enkel na te volgen: indien de
edele geestdrift
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van mededinging in onzen boezem niet opwelle, dan is het zeer te duchten, dat
onze aanmerkingen koel en onze poogingen kwijnend zullen weezen. Dat wij dan,
om zo te spreeken, met JACOB durven worstelen, al ware het met een Engel!
Verscheide middelen zijn 'er aan de hand gegeeven om de verbeeldingskragt te
onderschraagen. Deeze raadt ons, de breuken in het pleister van oude muuren, geene, de aderen, door het marmer loopende, te beschouwen; een derde prijst, als
het beste, de ruwe ontwerpen aan: doch dit alles heeft weinig te beduiden.
GAINSBOROUGH wordt gezegd Landschappen gevormd te hebben op tafel, door
gebroken steenen, gedroogde planten en stukken glas; en CHATELAIN, met wiens
stukken hij hoog liep, tekende zijne rotzen naar brokken kool. - Ellendige behulpzels!
Vervoegen wij ons niet bij de Natuur, om 'er onze stoffen uit op te zamelen; verbinden
wij ons onderzoek niet met de beste voortbrengzelen der Kunst - wij mogen niet
verwagten, dat ons schilderwerk dat van GAINSBOROUGH zal overtreffen; wel, dat
onze rotzen, gelijk die van CHATELAIN, na een koolmijn zullen ruiken!
De Hollandsche Schilders hebben, in hunne plaatslijke afbeeldingen, elk voorwerp
nagetekend, gelijk het voorkwam, zonder daarin eenige verbetering te brengen.
Veelen zijn van begrip, dat zulks daaraan een zeker natuurlijk voorkomen bijzette:
dit gaat intusschen niet door, en verraadt geen klein gebrek aan smaak. Deeze
dwaaling kleeft desgelijks de Vlaamsche School aan, en straalt zelfs door in de
Landschappen van RUBENS. - De algemeene gesteldheid op Landschaps-schilderijen
ontstaat niet enkel uit den trek om iets wel nagevolgd te zien. De Landschappen
der Hollandsche Meesteren behaagen uit anderen hoofde, en voornaamlijk omdat
ze gemeenzaam zijn voor elks verbeelding; zij vertoonen een vreedzaam leeven,
vol genot, overvloed en weltevredenheid; zegeningen, niet aan te treffen in de
woelige tooneelen des bedrijfvollen leevens.
In de afbeelding van Landschappen staat ons, als een hoofdregel, in acht te
neemen, dat wij geene tooneelen van ellende openschuiven, of voorwerpen
vertoonen, die wansmaak baaren. Ofschoon tot het vervaardigen van Landtooneelen
geene hooge vlugt van denkbeelden gevorderd worde, noch ook eene bovengewoone
be-
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kwaamheid in het schikken der deelen, vorderen zij nogthans de grootste oplettenheid
in het voltooijen, zuiverheid en kieschheid in het kleuren, eenheid en eenvoudigheid,
in 't geheel doorsteekende. Om ze belangrijk te maaken, moeten wij 'er al dien
voorraad van kleine bevalligheden, die in onze magt zijn, aan toevoegen. Tooneelen,
die op zichzelven geene belangneeming inboemen, moeten zulks verkrijgen van
den arbeid des kunstenaars; doch is een voorwerp op zichzelven groot, dan moeten
wij het kleeden met al de waardigheid der kunst, gepaard met eene vaste en
bezielende behandeling.
Het schoone in de Schilderkunst is, even als in de Dicht- en Muzijkkunst, berekend
om onze zagtere driften in beweeging te brengen: in gevolge hiervan moet alles,
wat hard en stootend is, verworpen of kunstig bedekt worden: dit ontmoet men in
CLAUDES beste stukken. - Dan, moet de Schilder sterker beweegingen gaande
maaken, dan behooren beelden, gedaanten, kleur, licht en donker daartoe mede
te werken; als in de stukken van SALVATOR ROSA en eenen van WILSON's groote
schilderijen.
Afgebrokene, hoekige en donkere voorwerpen paaren zich best met het
verheevene, gepaard met eene zekere maate van donkerheid en zwaare kleuren.
Geweldige gemoedsdriften gaan altoos gepaard met bedrijven, die meer of min
iets hoekigs of kantigs vorderen; schoonheid, daarentegen, bemint de zagt golvende
lijn der bevalligheid, klaar, licht en met rijkheid van kleuren uitgedrukt. In het eene
geval moet alles, zo veel mogelijk, berekend zijn om smertlijke, in het andere om
aangenaame aandoeningen te verwekken. Bergen, omhuld met wolken, en
voorwerpen als door een nevel gezien, vertoonen zich altoos grootscher, dan
wanneer men ze onderscheiden kennelijk beschouwt.
Alle aangenaame gewaarwordingen zijn op gemaatigdheid gegrond: eene al te
groote hoeveelheid van licht, eene overmaatige sterkte van kleur, of van geluid,
verwekt smert. Het is de maatigheid in eeten, drinken en slaapen, ja in alles, dat 'er
aangenaamheid aan bijzet. De onmaatigheid van ALEXANDER's eerzugt deedt hem
traanen storten, omdat 'er geen meer Werelden te overwinnen vielen. - Schriklijk!
Zwaare en donkere lugten paaren zich best met het
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groote, terwijl de ligter en dunne zich bij het schoons voegen. Naardemaal de lijnen
zeer dienen om beweeging en drift aan te duiden, moeten de wolken in eene
ontstelde lugt elkander hoekiger snijden dan aan een bedaarden hemel: want daar
een regte lijn rust aanduidt, geeft elke afwijking daarvan beweeging te verstaan:
hoe nader, derhalven, de gedaanten, elkander kruissende, aan een regthoek komen,
hoe meer gewelds zij aanduiden. Dan men moet in de behandeling daarvan
behoedzaamheid gebruiken. De langzaam vloeijende rivier verwekt, door haare
regte lijnen, het denkbeeld van rust, in tegenoverstelling van de hortende en
stootende van een nederstortenden waterval: de geweldige beweeging des
blixemvuurs is altoos met scherpe hoeken. Het is bijkans het zelfde, of het oog, dan
het voorwerp, zich beweege: wanneer het gezigt de lijnen beschouwt, stuits in
strijdige rigtingen loopende, wekt zulks het denkbeeld op van geweldige beweeging,
schoon 't niet de lijnen zijn, die zich beweegen, maar het oog. De gemaklijke
slangswijze zich vormende lijnen, een vloeijenden stroom of effen weg verbeeldende,
dienen wonderbaar om verschieten op te leveren. Dit zelfde, met voorzigtigheid
aangelegd, zal, in het schilderen van wolken, het oog op een afstand verwijderen
en het bedrog ondersteunen.
Lieden, die geene gelegenheid hebben om zich menigmaal bij uitmuntende
Schilderstukken te vervoegen, zullen grootlijks baat vinden in eene goede
Prentverzameling; dan men moet ze niet gebruiken om 'er uit te steelen, (dit is verre
beneden de waardigheid van een grooten en boven afhanglijkheid verheeven geest)
maar om 'er zich in te oefenen, en schilderkundigheden van allerlei aart uit op te
doen.
Een niet zeer veel beduidend oorspronglijk Schilderstuk is altoos meer waard dan
een, zamengelapt uit gestolene brokken. De kunsten zouden onzer najaaginge
onwaardig weezen, konden wij daarin gemaklijk een hoog toppunt bereiken. Wij
moeten, derhalven, voelen wij ons door zugt om uit te steeken aangespoord, ons
den tijd niet laaten ontrooven door vadzigheid: elken dag moet 'er iets gedaan
worden, willen wij gelukkig slaagen. Hij, die lust gevoelt om te werken, moet gereed
weezen om dit offer toe te brengen: verwaarloozen wij heden de gelegenheid, wij
zullen morgen 'er ons minder toe ge-
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neigd voelen, en wij zijn in de volslaagenste onzekerheid, of 'er een tijd zal komen,
waarin wij dat zelfde vuur voelen opblaaken. Dat elk, daarom, spaarzaam zij omtrent
zijnen tijd, welks duur zo onzeker, en welks verlies onherstelbaar is!
In de schikking onzer schilderstoffe hebbe men te vermijden alle geregelde en
afgemeetene gedaanten in de voorwerpen, als regthoekige, ronde, of andere
geometrische gedaanten. Die geregeldheid, welke de schoonheid van een Gebouw
uitmaakt, zou wanstallig in eene Landschaps-schilderij weezen. Indien een lange
lijn van den horizont, of van eenig ander voorwerp, in 't oog valt, moet men,
verscheidenheidshalve, eenig gedeelte donker laaten, indien men dezelve niet kan
afbreeken; in het vervaardigen van wolken vinden wij ons in de gelegenheid om de
kragt te vermeerderen, door 'er eene kleine tegenovergestelde rigting in te brengen.
Weinige dingen zijn zo onbevallig als verveelende horizontaale lijnen, de eene de
andere volgende.
Dan, hoe wenschlijk de verscheidenheid ook moge weezen, behooren wij op onze
hoede te zijn om geene gemaakte tegenstellingen te vormen: dit uiterste is nog
slimmer dan het andere. Wij behooren ook in de zamenstelling zorg te draagen, dat
een gedeelte van ons schilderstuk niet te zeer overlaaden zij; maar de deelen als
tegen elkander af te weegen: dit past niet alleen op de voorwerpen, maar ook op
het chiaro-scuro en het koloriet, om het bontplekkige te voorkomen.
Het is geen ongewoone misslag, te veel deelen in eene zamenstelling te hebben:
dit moet vermijd worden in stukken van eenen verheeven aart, die eenvoudigheid
en weinig bijsieraad vorderen: tot kleinigheden af te daalen, zou de eenvoudige
waardigheid, welke zodanige stukken vorderen, wegneemen. De agtergronden in
zommige van Sir JOSHUA's Schilderijen zijn in den hoogsten stijl der
Landschaps-schilderije.
Voorts zal het onze pligt weezen, onszelven, zo veel mogelijk, te ontdoen van
vooroordeelen, bij het beschouwen der werken van kunst. Laaten wij ons door
partijschap voor éénen Meester inneemen, wij derven het voordeel, 't geen wij van
allen behooren te trekken. Dat wij ook, in geenen deele, het gedrag volgen der
zodanigen, die oude Schilderstukken beschouwen om derzelver uitmuntenheden
te vinden en te bewonderen, en
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de nieuwe alleen om 'er gebreken in te ontdekken en dezelve te veragten!
Schilderen bestaat niet, gelijk reeds is opgemerkt, naar zommiger onkundigen
veronderstelling, in de kunst om eenvoudig de Natuur na te bootzen: neen, neen;
dezelve vordert den bijstand der Rede, en wel van volklonke Rede, om te oordeelen
wat voor de Kunst geschikt is; dit maakt het tot eene Kunst: eene beperkte kundigheid
zal iemand slegts in staat stellen om een navolger te worden. Nogthans staat aan
te merken, dat, indien onze Zamenstelling zich niet verheffe boven 't geen de Natuur
in 't algemeen vertoont, dezelve min belangrijk zal weezen dan een onverschillig
landtooneel, geschikt om onze plaatslijke kundigheid te vermeerderen.
Uit alles, wat wij hebben aangemerkt, volgt, dat onze geest nimmer moet aflaaten
van 't geen schoon of groot is na te jaagen. Dat wij, derhalven, door een ingespannen
onderzoek, poogen, eene Natuur van ons eigen maakzel, dat ik zo spreeke, te
vormen, edeler en waardiger, is het mogelijk, dan die zich onzen oogen biedt; dan
zullen wij eene geestdrift gevoelen in ons kunstbestaan en poogen, welke zich niet
laat voldoen met eenigen trap van volmaaktheid, dan die, als 't ware, de vrugt is
van een scheppend vermogen!

Adrastus, de kluizenaar.
(Naar 't Engelsch van den Heere W. JACKSON.)
Niet lang geleden kreeg een Heer, wiens weezenlijken naam ik onder dien van
ADRASTUS zal verbergen, het in den zin, de menschlijke zamenleeving te schuwen,
en zich ter woon te begeeven in eene geringe hut, nog te vinden tusschen Brecknot
en den daar bij liggenden berg, de Beacon geheeten. De plaats, schoon eenzaam,
was niet geheel voor 't oog verborgen; daarenboven moest hij zijne
leevensnoodwendigheden op de markt te Brecknot koopen of doen koopen; zo dat
het niet onbekend was, dat daar ter plaatze een Persoon op zichzelven leefde.
Dagelijks kwam er ook eene eenigzins bejaarde Vrouw, om het huiswerk te doen;
't zelve verrigt hebbende, ging zij heen; ook kwam er van tijd tot tijd iemand, om te
vraagen of hij iets uit de Stad behoesde:
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deeze beide persoonen uitgezonderd, mogt ADRASTUS gezegd worden alleen en als
een Kluizenaar te leeven.
Bij ongunstig weer bleef hij steeds in huis; bij schoon weer doorkruiste hij de
valeijen of beklom de hooge bergen van den schoonen oord, dien hij ter
verblijfplaatze hadt uitgekoozen. Nu eens ging hij met een traagen en deftigen tred,
dan met een snellen en verhaasten stap; zijn geheel voorkomen hadt niets van dat
eens gewoonen mans, inzonderheid daar hij nu en dan stil stondt en peinsde bij
een gewoon voorwerp, waarin hij veel scheen op te merken, 't welk een gemeen
oog niet zag. Deeze en andere soortgelijke omstandigheden deeden ADRASTUS
aanzien voor een man van een bijzonder character, en, schoon men altoos van hem
sprak als een grillig weezen, liet men hem, daar hij verre was van iemand het minste
te beledigen, in vrede zijne dagen doorbrengen. Dit was de grootste gunst, welke
hij wenschte dat de wereld hem bewees.
Op een zomerschen morgen klom hij, zijn eeten voor dien dag in zijn zak
medegenomen hebbende, de Beacon op, en zette zich neder op den rand van de
steilte, die de valei van Uske overziet. Hij bevondt zich, 't is waar, alleen; doch de
omringende voorwerpen verschaften hem zulk een schielijk opeenvolgenden vloed
van denkbeelden, dat, eer hij half met de bepeinzing van een voorwerp gedaan
hadt, een ander zich aan zijnen geest opdrong; dit alles verschafte hem die
aangenaame verscheidenheid, welke men veronderstelt dat alleen in de verkeering
met menschen genoten wordt. De honger begon te prikkelen; hij haalde zijn koud
schaapenvleesch en brood voor den dag; niet weetende dat hij bespied wierd, at
hij met een smaak, onbekend bij de zodanigen, wier tong door sterk aangezette
spijzen moet geprikkeld worden.
‘Veronderstel dat gij dit doorspoelde met een glas Punch,’ sprak een Heer, agter
hem opkomende, die behoorde tot een talrijk gezelschap, van beide de Sexen, van
Brecon gekomen, om een dag op dien berg te slijten, - ‘Zeer gaarne,’ antwoordde
ADRASTUS, die zich over die onverwagte aanspraak geenzins onthutst vondt. Hij
rees op van zijn uitverkooren plekje gronds, en vervoegde zich bij het gezelschap,
't welk hunnen drank vermengde met het zuiver water uit eene daar zijnde natuurlijk
gevormde waterkom.
‘Ik bid u, Mijnheer,’ sprak de Vreemdeling, die hem hadt uitgenoodigd, ‘kunt gij
met mogelijkheid reden geeven van deeze waterfontein op den top van een berg?
of van die ronde kom in gindsche laagte, welke men mij vertelt dat onpeilbaar diep
is?’ - ADRASTUS hernam hierop: ‘Ik zou een voldoend antwoord kunnen geeven op
uwe vraag; doch zulks zou een te groote inbreuk maaken op de onderwerpen van
een meer algemeen onderhoud.’ - De ander verklaarde: ‘Dit was juist het voorwerp,
't geen
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onze aandagt trek; en de kortste weg, om een nieuw gesprek aan te vangen, is
zeker, dit eerst af te doen.’ - ‘De waterfontein,’ sprak ADRASTUS, ‘wordt misschien
van vogt voorzien door de dampen, welke doorgaans op den bergtop rusten, of het
komt van beneden op, gelijk water door zand opwelt, - misschien werken de beide
oorzaaken zamen; - het is eene gewoone zaak.’
De Dames luisterden met een greetig oor na den Berg-wijsgeer, wanneer de Gids
hun influisterde, wie de man was, dien zij daar toevallig ontmoet hadden; teffens
een verslag doende van zijn zonderling character, zo veel de korte tijd toeliet. Het
gesprek werd nu algemeener. ‘Het water is lekker,’ zei eene Dame. - ‘Het maakt
uitsteekende Punch,’ sprak een Heer. - ‘Daar is,’ liet een ander hier op volgen, op
het meir wijzende, ‘een groote Punch-kom hier beneden!’ - ‘Die kom,’ sprak
ADRASTUS, ‘was eenmaal zo vol vuur als thans vol water.’ Eene algemeen betuigde
verwondering deedt hem eene korte poos zwijgen; dan hij voer voort: ‘Deeze berg
was in vroegeren tijde een Volcano; die ronde kom is de Crater; - men ziet hier het
zelfde als op twintig andere bergen in Wales; alle deeze hebben Craters, nu kleine
ronde meirtjes geworden van eene zeer groote diepte.’
Deeze taal werd niet verstaan door het gezelschap, 't welk meer wist van
Punchkommen dan van Craters. ADRASTUS werd door allen aangezien voor iemand,
die wat krank van harssenen was, behalven door den Persoon, aan wien de Gids
iets van hem gezegd hadt, en die daarop een zeer vreemden inval kreeg, een besluit
te wege brengende, waarvan wij vervolgens moeten spreeken.
Als de ham, het vleesch, en het verder opgezette, genuttigd, en de punch met
smaak gedronken was, verliet het gezelschap den berg, ADRASTUS vaarwel gezegd
hebbende. In het afdaalen ging ADRASTUS de onderscheide beddingen des bergs
na, sloeg de verkleining der voorwerpen op eenen afstand gade, en de toeneemende
verflaauwing in het verschiet. Met gepeinzen daarover kwam bij t'huis: dan, de maan
door zijn telescoop bekijkende, benam dit eenige uuren van zijne nagtrust.
Wanneer het gezelschap na Brecon terugging, onderrigte de Geleider 't zelve
breeder over alles, wat hij wist en gehoord hadt van deezen ADRASTUS; en, schoon
een groot gedeelte van het laatste onwaar was, voolde de Heer, van welken wij
boven gewaagden, zich daardoor getroffen. Wij zullen hem CRITO noemen. - CRITO
behoorde tot dat slag van weezens, die zichzelven voor vernuften houden, zich
verbeelden dat zij smaak hebben en kunstoordeel bezitten, en het stoutst spreeken
over 't geen, waarvan zij het minst weeten; die nim-
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mer eenig weezenlijk genoegen des leevens smaaken, schoon zij steeds op het
bejag daarvan uit zijn. - Deeze CRITO, de staage bezigheid en opgeruimdheid van
ADRASTUS overweegende, begreep, dat in afzondering te leeven het éénig middel
was om genot van het leeven te hebben, en besloot daarom zich af te zonderen. Hij verwijlde niet lang met de volvoering van dit plan, en verkoos voor zijn verblijf
eene zeer eenzaame plaats bij de meiren in Cumberland. - Weinig oogenblikken
was hij in zijne uitgezogte eenzaamheid gezeten, of verveeling greep hem aan, en
hij was binnen kort, in zijn oog, de ellendigste aller menschen. Hij vatte een
misnoegen op tegen ADRASTUS, door wiens voorbeeld hij zich hadt laaten verlokken.
Hij besloot, zijne voorgaande leevenswijze te hervatten, maar teffens onder weg
ADRASTUS een bezoek te geeven. Te Brecon zijnde, ging hij de hut des Kluizenaars
opzoeken, en hadt met deezen de volgende zamenspraak.
CRITO. De laatste keer ontmoetten wij elkander op dien berg - herinnert gij u mijn
persoon, Mijnheer?
ADRASTUS. Ik durf zeggen dat ik het welhaast zal doen - eene kennismaaking met
mij op een berg is een heilig ding - het staat niet gelijk met de inleiding tot een
staatsiebezoek.
C. Ik bemerk dat gij nog die zelfde vrolijkheid van geest hebt, welke mij eerst
bewoog om mij te verbeelden, dat uw afgezonderd leeven zulke gelukkige
uitwerkingen hervoortbragt. - In gevolge hiervan verkoos ik ook de afzondering: met
veel verveelings hield ik het éénen dag uit: indien ik, op den volgenden, mijn
jammervolle cel niet verlaaten had, zou ik na de digtst bij gelegene stad om een
pistool of een strop hebben moeten zenden. - Gij hadt mij misleid.
A. Verwonderlijk! Iemand gelijk gij, die met de wereld bekend zijt, (want dit wil ik
veronderstellen) moet dikwijls gehoord hebben, dat men op het voorkomen niet
moet vertrouwen; - misschien ben ik een bedrieger: maar ik wil u niet misleiden, ik ben daadlijk die ik schijn te weezen, - uw misslag ligt hierin, dat gij uzelven en mij
voor weezens van dezelfde klasse hieldt. Doch wat zegt een onzer Dichteren: ‘De
eene mensch verschilt meer van een anderen mensch, dan een mensch van een
beest.’
C. Dit is zeker, dat Ik geen vermaak in eenzaamheid vind; Gij vindt hetzelve.
A. Gij vergist u op nieuw. Eenzaamheid is voor mij het schriklijkste van alle
denkbeelden: om welke reden ik nimmer alleen ben.
C. Dan was ik verkeerd onderrigt.
A. Ik beken de schijn is tegen mij; maar, om het regt uit te drukken, in deeze mijne
leevenswijze, verwijderd van het gewoel der wereld, vind ik tongen in boomen, boe-
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ken in ruischende beeken, spreekers in steenen, en goed in alles. Wat ik zie, wat
ik hoor, is voor mij eene stof van vermaak, van leering, welke misschien meer
beduidt, dan ik zou ontvangen, indien ik het in de verkeering met menschen zogt.
De Werken der Natuure, op zichzelven beschouwd, leveren eene steeds springende
bron van onderhoud op voor eene ziel, die zich de waarneeming hebbelijk eigen
gemaakt heeft. - Een door letteroefening beschaafd verstand schept groot genoegen
in zich voor den geest op te roepen de plaatzen uit de Dichters, toepasselijk op de
ontmoete of omringende voorwerpen; en wanneer hij deeze plaatzen leest, brengt
hij ze over tot het voorwerp of de omstandigheid, die ze den Dichter inboezemde.
Dezelfde wederkeerige toepassing gaat door ten opzigte van de Schilderkunst. Men
beschouwt in de Natuur de tooneelen, die de verbeelding aanvuurden van eenen
SALVATOR, POUSSIN, RUYSDAAL; en de schilderijen zelve herinneren ons die
verzameling van voorwerpen, aan welke wij die voortreslijke blijken van vernuft te
danken hebben. - Daarenboven is er geen Infect, geen Steen, of dezelve levert een
voorwerp op van naspeuring in de Natuurlijke Historie of in de Wijsbegeerte. - Noemt
gij dit Eenzaamheid? Bevind ik mij niet altoos in goed, zeer goed gezelschap?
C. Gij hebt eene bijzondere wijze van denken, - al dit is voor mij niets; - maar
veronderstel dat het slegt weer is, en dit uwe bespiegelende omzwervingen
onmogelijk maakt?
A. Slaa uw oog op deeze planken; ze zijn bezet met omtrent vijftig Boekdeelen
van de uitgeleezenste Engelsche, Fransche en Italiaansche Schrijvers, - in deezen
omslag eenige Teekeningen van de beste Meesters, - daar ligt een stapel
Muzijkstukken, en ginds staat een uitneemende Piano-forte. - Is dit Eenzaamheid?
C. Ik heb geen smaak in leezen, schilderijen, of muzijk - dit is uwe liefhebberij. Ik
begeer een Nieuwspapier bij het ontbijt, - Schilderijen zijn schoon bij de ten
toonstelling, wanneer de Kunstzaal vol volks is, - en als ik Muzijk verlang, dan gaa
ik na de Opera, en daar ook geeft het gezelschap mij het meeste genoegen. - Ik
ben in dit alles niet zonderling alle lieden van smaak stemmen hierin met mij overeen.
A. Maar hoe hebt gij, met dusdanige denkbeelden vervuld, het in de gedagten
kunnen neemen om een eenzaam leeven to beproeven? Indien het u niet te zeer
verveele, staa mij dan toe, u eenige weinige aanmerkingen over de Afzondering
voor te leezen, die ik onlangs, op eenen regenagtigen dag, ontwierp. Eenige
bijzonderheden zijn op u niet ontoepasselijk, schoon het onderwerp betreft de
voeglijkheid van een afgezonderd leeven voor lieden in jaaren gevorderd, 't welk
zeker uw geval niet is. Geeft gij mij vrijheid van mededeeling deezer mijne
denkbeelden?
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C. Gij zult mij verpligten.
A. Die verpligting kan niet groot weezen. (Hij leest.) Het denkbeeld van jonge
lieden, om zich der wereld te onttrekken, is te ongerijmd om hier in aanmerking te
komen; doch er doen zich gewigtige en bondige redenen op ter Afzonderinge, voor
lieden van jaaren; schoon het niet zonder uitzondering zij.
De zodanigen, die gelooven, dat de voorbereiding tot den dood noodzaaklijk is,
en het van aanbelang oordeelen, hunne gedagten niet te laaten verontrusten door
de beslommeringen deezer wereld, vinden in de Eenzaamheid niets, 't welk hunne
aandagt stoort, of hunne overdenkingen aftrekt.
Indien wij ons leeven in werkzaamheid hebben doorgebragt, eene groote rol met
luister gespeeld, of uitsteekende persoonlijke hoedanigheden bezaten, zal de
bewustheid, dat die vermogens verzwakken, ons kwellen, en eene steeds springende
bron van verdrietlijkheden en onaangenaamheden zijn, wanneer wij ons langer
blijven onthouden op de woelige tooneelen der Zamenleevinge.
Schoon het lichaam moge vervallen en verzwakken, zal men, nogthans, indien
de zielsvermogens derzelver kragt blijven behouden, in de Afzondering de
gelegenheden ontwijken, om het verval onzer persoonlijke vermogens aan den dag
te leggen. De Eenzaamheid verschaft gelegenheid om verstandige vermaaken te
genieten, misschien in eene grootere maate. Door de ondervinding kunnen wij
geleerd hebben, onszelven op de regte waarde te schatten, over de menschen en
menschlijke begrippen te oordeelen; en, weetende dat deeze genietingen de eenige
ons overgebleevene zijn, schatten wij ze hoog, als onze eenige en eigene bezittingen.
De Afzondering stelt het desgelijks in onze magt, het leevensoverschot ongestoord
te genieten, en niet afgebroken door de tusschenkomst der zodanigen, die geene
andere bezigheid vinden, daar zij voor zichzelven niet werken, dan anderen te
stooren, en ons, mag ik het zo uitdrukken, aan onszelven te ontsteelen. - Deeze
redenen vinden alleen haare toepassing op de zodanigen, die iets hebben om hunne
aandagt en denkbeelden leevendig te houden, en uit eigen bron genoegens putten.
C. Hiermede bedoelt gij uzelven.
A. Maar voor heden van een tegenovergestelden aart is, in tegendeel, de
Afzondering geheel ongeschikt.
C. Dit slaat op mij.
A. Zodanige lieden moeten bij hunne gewoone bezigheden blijven: zij zijn, door
hebbelijkheid, en mangel aan zielswerkzaamheden, ongeschikt voor eenige andere
leevenswijze. Dat, derhalven, een Handwerker, een Koopman, die zijn leeven lang
dit beroep gevolgd heeft, in dien kring blijve, schoon
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zijne middelen veel grooter zijn dan zijne behoeften vorderen. - Afzondering is deezer
jammerstaat.
C. Regt zo! regt zo!
A. De zodanigen, die hunnen jeugdigen leeftijd in losbandigheid hebben
doorgebragt, moeten dien zelfden leefkoers blijven volgen, of niets doen; welk laatste
de onaangenaamste staat van allen is. Uit aanmerking hiervan hel ik veel meer over
om te beklaagen dan om te berispen de persoonen van de andere Sexe, die, om
de verveeling van niets te doen te ontwijken, steeds blijven aanhouden met zich na
plaatzen van vrolijke verlustiging te vervoegen, en, schoon zij niet kunnen
medespeelen, in de kaarten kijken. - Afzondering is, derhalven, alleen geschikt voor
de zodanigen, die, eene bron van genoegen in zichzelven bezittende, daarin
bezigheid en gelukzaligheid vinden. Hier eindigt mijne Predikatie.
C. En mijn bezoek. Vaarwel!

De voorzienigheid.
Een Zwitzersch Verhaal.
Wat eischt de Ongeloovige, om aan de Voorzienigheid te gelooven? - Dat zij, ten
allen tijde, door zekere en treffende voorvallen wordt gestaafd. Elk onzer zou die
Goddelijke Voorzienigheid kunnen herkennen, door slegts acht te geeven op de
gevolgen zijner daaden, zoo goede als kwaade. Ook in onze dagen ontbreekt het
(*)
niet aan treffende voorvallen. Ziet hier een daarvan, 't welk ik ter deezer plaatze
heb vernomen, en waarvan alle de omstandigheden zeer opmerkelijk zijn. Volgens
de Wet is ieder verleid Meisje, wanneer zij op het laatste loopt, verpligt, zich bij het
Geregt aan te geeven. Dit verrigt zijnde, wordt het Meisje na een hospitaal gebragt,
alwaar zij met de grootste menschlievendheid wordt opgepast; niet vroeger dan zes
weeken na haare bevalling verlaat zij deeze wijkplaats; thans wordt zij met de
grootste schandvlekking belaaden. De scherpregter komt haar op klaaren dag
afhaalen, zet haar eene kroon van stroo op het hoofd, en voert haar door de geheele
stad, omringd van eenen hoop spotboeven, die rondom deeze ongelukkige
verzamelen, en haar vervolgen, met slijk werpende; de uitjouwingen en bespottingen
van allerlei aart verzellen haar tot aan de poorten der stad; hier geeft haar de beul
drie schoppen tegen haar agterste (zoo luidt de Wet) en zet haar buiten de
stadspoorten. Zij heeft, wel is waar, vrijheid om den volgenden dag daar te blij-

(*)

Bremgarten, in Zwitzerland.
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van; doch naa dusdanig eene behandeling maakt men niet ligt gebruik van dat verlof.
Deeze ongelukkigen worden meestal openbaare hoeren, of zijn ook wel genoodzaakt,
haar brood te bedelen. In den aanvang van mijn verblijf te Bremgarten (zegt de
Schrijver van dit Verhaal) was ik getuige van dit haatelijk tooneel, en ik dagt dat de
ijsselijkste misdaad, de kindermoord, hier algemeener zijn moest dan elders. Omtrent
zes maanden daarna verhaalde ons de eerste Wethonder van Bremgarten, de Heer
HONÈGRE, die ons dikmaals kwam bezoeken, het volgende geval. 's Morgens van
den voorgaanden dag zag een rijke landman uit de nabuurschap, terwijl hij langs
de Reuss liep, aan den oever dier riviere, een dennenhouten doos, door een rietbos
vastgehouden. Hij nadert, grijpt de doos, opent dezelve, en vindt er een eerstgeboren
dood kind in; hij brengt die doos bij den Wethouder, alwaar het verhaal van dit
voorval in geschrift wordt gesteld. Eene Wet, niet minder vreemd dan de boven
vermelde, beveelt in dit geval, op staande voet, een bezoek der matronen bij alle
de jonge meisjes der stad, ten einde door een onderzoek, waaraan elk zich moet
onderwerpen, te ontdekken, wie de schuldige zij. Spoedig verspreidt zich het gerugt
van dit bezoek door eene kleine stad; het komt ter ooren der misdaadige, die, zonder
tijd te verliezen, hoewel zij eerst 's morgens ten zes uure was bevallen, uit de stad
vlugt, in de maand Februarij, en zich in de nabuurschap gaat verschuilen, althans
zoo als men onderstelde. Hier eindigde het verhaal van den Heere HONÈGRE. Ziet
hier het vervolg. Dit rampzalig schepzel nam de vlugt op de bergen, met sneeuw
bedekt, zes mijlen van Bremgarten. De Wet beval, haar te vervolgen; men vondt
haar op sterven liggende; men voerde haar terug na Bremgarten. Door de rijkelijk
toegebragte hulp bekwam zij wederom; doch zij bleef verlamd aan de beide beenen.
Men zette haar gevangen buiten de stad, in een toren, welken wij uit onze vensters
zien konden. Bij haar eerste verhoor bekende zij alles; zij verhaalde, dat zij, tien
maanden geleden, met het aanbreeken van den dag, zich alleen in het veld
bevindende, met een man, welken zij nooit gezien hadt, zij zich door dien onbekende
hadt laaten verleiden; dat zij eerst 's anderendaags hadt vernomen dat de man
gehuwd was; dat zij toen haaren misslag verfoeide, en zedert dat oogenblik haaren
verleider niet gezien hadt. Niettegenstaande haare misdaad, waren alle haare
Regters met deeze ongelukkige om haare jonkheid (zij was nog geen zeventien
jaaren oud) en om haare openhartigheid met haar begaan. Aan het einde van het
verhoor deedt men den man, die, zonder haar te kennen, de aankondiging hadt
gedaan, binnenstaan, om hem tegen haar te verhooren. Zoo dra de aanbrenger en
de misdaadige in elkanders tegenwoordigheid waren verscheenen, vertoonden zij

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

510
blijk van de uiterste verbaasdheid; het Meisje viel in flaauwte; haaren verleider en
den vader van haar ongelukkig kind herkende zij in den Man, die haare misdaad
hadt aangebragt. De Regters deeden al wat zij konden om het ongelukkig Meisje
te behouden; men luisterde haar in, dat, indien zij, in het openbaar verhoor, alles
ontkende, zij niet zou kunnen veroordeeld worden; doch zij volhardde bij haare
bekentenis, verzogt om een Biegtvader, en bemoeide zich nergens mede dan met
den dood. Haar vonnis wierdt haar aangekondigd, naar het gebruik deezer plaatze,
niet in eene aanspraak, maar op eene zinnebeeldige wijze, door het breeken van
een verzilverd stokje, en hetzelve aan haare voeten te werpen; dit bedrijf, met een
somber stilzwijgen volvoerd, door eenen Regter in lang rouwgewaad gekleed, is
een onherroepelijk doodvonnis. De Heer HONÈGRE verhaalde ons, op den dag haarer
veroordeelinge, deeze bijzonderheden. Hij zeide ons, dat dit ongelukkig slagtoffer
van een zwak oogenblik 's anderendaags zoude onthoofd worden. Hij voegde er
nevens, dat er nooit in de stad zelve halsstraffe wierdt geoeffend, en dat er zelfs
geene plaats in de nabijheid was, daartoe afgezonderd, maar dat, naar landsgebruik,
met het aanbreeken van den dag, door het lot zou beslist worden, op welk stuk
lands in dien oord het vonnis zou volvoerd worden. Wij allen merkten aan, dat het
wel een zeer treffend voorval zijn zoude, indien het lot het land des verleiders
aanwees. Dit gebeurde met er daad; de Heer HONÈGRE liet dit ons 's anderéndaags
weeten; en de plegtige wijze, op welke de loting bij deeze gelegenheid geschiedt,
gedoogt het geringste vermoeden van bedrog niet. Aldus voerde de Voorzienigheid
dien man na den oever van de Reuss, om hem eene misdaad te doen aanbrengen,
van welke hij de heillooze oorzaak was. Daarenboven wilde de Hemel, dat het land
des verleiders met het bloed van zijn slagtoffer wierdt besproeid, en dat de verleider
van de onschuld voortaan de vrugten van zijnen arbeid niet zoude kunnen inzamelen,
zonder zijne misdaad en dit verschrikkelijk uiteinde zich te herinneren. Gaarne merkt
het volk overal de werkingen der Voorzienigheid op, omdat het, in zijne eenvoudige
leevenswijze, minder belangs dan wij heeft in het niet erkennen van dezelve. Zoo
zeer was het volk te Bremgarten door alle de verwonderlijke omstandigheden van
dit voorval getroffen, dat het de eigendommen des verleiders wilde gaan verwoesten;
veel moeite kostte het, de onstuimigheid deezer eerste opwellinge te beteugelen.
De schuldige hieldt zich verborgen, en op raad der Wethouderen zelve was hij
genoodzaakt, zonder verwijl, dat is, voor een ei en een appel, zijne eigendommen
te verkoopen, en voor altijd zijn vaderland te verlaaten.
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De reiziger Griffiths en de Turcomannische vrouw.
(Uit J. GRIFFITHS Travels in Europa, Asia Minor and Arabia.)
Tusschen Koniah en Ereklee doet zich eene romaneske vlakte op. Aan de noordzijde
van dezelve hadt zich een Stam Turcomannen gelegerd. - Volstrekt melk
behoevende, besloot ik mij derwaards te vervoegen, om die behoefte te voldoen.
Hunne tenten naderde ik met een langzaamen stap en schijnbaare rustigheid.
Verscheidene trok ik voorbij, zonder eenige waarschijnlijkheid te ontwaaren, dat ik
in mijn oogmerk zou slaagen. Kinderen alleen ontdekte ik ter plaatze waar ik mij
bevond. De Mannen waren, met hunne kudden van schaapen en geiten, op een
zekeren afstand. - Verder gaande, zag ik eene Vrouwe, aan den ingang van eene
kleine tent, bezig met het verrigten van eenig huislijk werk. Mij verzekerd houdende,
dat eene vervoeging tot de gevoeligheid der Vrouwlijke Sexe, met betaamelijkheid,
door iemand, die gebrek hadt, niet zou afgeweezen worden, hield ik haar mijn'
ledigen houten drinknap toe, keerde denzelven om, begroette haar naar 's lands
wijze, mijn verzoek door spreekende gebaaren aandringende.
De schoone Turcomanne bedekte schielijk haar aangezigt, en sloop in de tent. Zij was alleen. - Ik deed geen stap verder; tot dat eene nieuwsgierigheid, welke af
te keuren mij niet wel zou voegen, haar aanzette om van agter het behangzel der
tent te gluuren. - Zij zag dat ik niets ergs bedoelde; mijn omgekeerde drinknap bleef
getuigenis draagen van mijne behoeste, en eene herhaalde groete smeekte
andermaal om haare gastvrijheid.
De vreesagtigheid haarer Sexe, de landsgebruiken, en zelfs de vrees van gevaar,
weeken voor de goedaartigheid van haar hart. Zij keerde weder na het binnenste
van de tent, kwam spoedig terug met eene melkkruik, en, tot mij naderende met
een meer dan half afgewend oog, vulde zij mijnen drinknap tot den rand, en
verdween. - Haar gedrag bevestigde mij de waarheid van alles, wat ik gehoord had
wegens de goedhartigheid der Sexe, en versterkte mijn vertrouwen op de Vrouwen,
geduurende het overige van mijne reis, wanneer ik eenig betoon van vriendschap
behoefde onder Volken, vreemd van de wetten der Gastvrijheid. En ik mag er
bijvoegen, dat ik mij in dit vertrouwen nooit te leur gesteld vond.
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Anekdoten van den beroemden Franschen kunstschilder David.
Koning LODEWIJK DE XVI hadt den Heere DAVID eene wooning in de Louvre vergund.
De Graaf D'ANGEVILLIERS zondt den Kunstenaar bij den Heer PECOUL, opziener van
's Konings gebouwen, ten einde met hem schikkingen te beraamen aangaande zijn
nieuw verblijf. Deeze Opziener was een ijverig voorstander der fraaie kunsten; en
getroffen door des Heeren DAVIDS groote talenten, viel hij hem in de rede, te midden
van zijne ontwerpen van verdeelinge, tot hem zeggende: ‘Maar dat is een verblijf
voor een ongehuwden: denkt gij het altijd te blijven?’ - ‘Ik weet het niet.’ - ‘Laat de
verdeelingen voor mij over, en kom bij mij eeten.’ De Heer DAVID nam het aan. Na
den maaltijd verzogt de Heer PECOUL hem alleen te spreeken. ‘Gij hebt te Rome
den broeder van mijne dochter gekend; gij hebt haar gezien; indien zij u behaage,
en zij behaagen in u hebbe, schenk ik u haare hand, en voeg er vijftigduizend Ecus
nevens.’ Naa verloop van acht dagen tradt de Heer DAVID met haar in den echt.
Vier kinderen heeft hij in dit huwelijk verwekt: te weeten, twee Tweelingdochters,
thans aan Kolonellen gehuwd, een Zoon, die in dienst is, en nog eenen Zoon, welke
studeert.
Omtrent dien zelfden tijd ontving de Heer DAVID bestelling, van Mevrouwe de
Maarschalkin VAN NOAILLES, om een Christusbeeld voor haar Bidvertrek te schilderen.
Deeze CHRISTUS was een schoon Akademiebeeld. In 't eerst was de Maarschalkin
er van verrukt; doch ten laatste herkende zij in dit Christusbeeld een zeer schoonen
soldaat van de Koninklijke lijfwagt, die voor model hadt gediend. Haare godsvrucht
wierdt er door geërgerd; zij zondt de schilderij aan den Kunstenaar terug, met de
verklaaring, nimmer voor zulk een beeld te zullen knielen. Vergeefs gaf de
Kunstenaar tot antwoord, dat het oogmerk alles heiligde; vergeefs noemde hij
verscheiden Nymfjes, naar welke men Heilige Maagden hadt geschilderd. De zaak
kwam in proces. Ligt kan men denken, dat de Kunstschilder het won; het regt was
op zijne, en het belachelijke op de andere zijde.

Gepast antwoord.
De brieven van uw hand zal ik ter drukpers geven!
Dus dreigde een Muscadin zijn schrandere meestres:
Zeer goed, dus antwoordt zij; 'k zal niet voor d'inhoud beven;
Voor 't minst, indien ik blooz', is 't enkel om 't adres!
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Bedenkingen over de oorzaaken van het toe- en afneemen des
rijkdoms.
(Ontleend uit de Principes d'OEconomie Politique. Eene Prijsverhandeling van N.F.
CANARD, Hoogleeraar in de Wiskunde op de Centraal-School van Moulins, met den
Prijs bekroond door het Nationaal Instituut van Frankrijk, als het beste Stuk over de
Politieke OEconomie.)
Rijkdom is de opeenhooping van dat gedeelte des overschots van arbeid, welk men
van de verteering heeft afgetrokken, en waaruit de eigendom, van welke benaaming
ook, den oorsprong ontleent. Rijkdom is, derhalven, het overschot des arbeids,
boven 't geen de algemeene verteering vordert. Om te ontdekken hoe verre die
meerderheid des arbeids mag worden uitgestrekt, en met welke gevolgen dezelve
gepaard gaat, is het noodig te onderzoeken, welke beweegredenen oorspronglijk
de menschen tot arbeid en verteering aanzetten.
Menschen, die de middelen verkreegen hebben om aan de noodwendigheden
des dierlijken leevens te voldoen, en nog blijven werken, vinden zich daartoe
aangespoord door het uitzigt om daardoor Rijkdom of Aanzien te verwerven. Het is
blijkbaar, dat hij, die arbeidt om Aanzien te verkrijgen, zich door den prikkel des
hoogmoeds vindt aangedreeven: dan het komt er hier op aan, om het heerschend
beginzel en de eindelijke uitzigten te ontdekken van den werkzaamen man, die zijn
vlijtbetoon aanwendt om Rijkdommen te verzamelen.
Het is alleen door de ontvouwing van de natuur des genots, welk de Rijkdommen
verschaffen, dat wij tot het waare beginzel kunnen opklimmen, 't welk het verlangen
wekt om middelen en een onafhanglijken staat te verkrijgen. - Alle de genietingen,
welke niet gerangschikt
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kunnen worden onder de leevensnoodwendigheden, worden begreepen in het
algemeene denkbeeld van Weelde, en mogen in twee onderscheidene takken
verdeeld worden. Vooreerst die van genietingen in 't algemeen, welke niet
noodwendig uit behoeften den oorsprong ontleenen, maar alleen eene uitbreiding
van dezelve schijnen uit te maaken, die ten voorwerpe hebben het voldoen onzer
lusten, door ons eene verscheidenheid van aangenaame aandoeningen te
verschaffen. Deeze klasse mag zeer eigenaartig de klasse van zinnelijke weelde
genaamd worden; en de andere klasse, daaraan zeer naauw verbonden, en dikwijls
met de eerste verward, zoekt alleen te schitteren en te praalen. Deeze soort van
weelde, veel uitgestrekter dan de andere, strekt zich aan de eene zijde uit tot de
noodwendigheden van den behoeftigen man; in elken anderen rang der
maatschappije is dezelve de handlangster en gezellinne van zinnelijke weelde, en
de rijke man staat geheel onder dien invloed. - Wat is de oorzaak, dat men een zo
hoogen prijs besteedt voor zeldzaame juweelen en diamanten, in welker aandoen
de Rijkdom zo veel stelt? Is het omdat zij aangenaam ons oog streelen, door de
schoonheid van derzelver schitterenden luister? Neen; dit schraal genot staat niet
in verband met derzelver waarde; het is alleen omdat ze de eigenschap bezitten,
om den Rijkdom der persoonen, die dezelve draagen, in eene andere gedaante te
doen voorkomen. Met elk voorwerp van weelde is het in dier voege gelegen; hoe
genoegelijk dezelve mogen weezen als voorwerpen van zinnelijke voldoening, zulks
is niets, in vergelijking van het vermaak, 't geen zij verschaffen, uit vertoonmaaking
herkomstig. Alle de fieraaden, welke de kamers eens rijken mans oppronken, de
verguldzels, de beeldhouwwerken, welke de kunst met zo veel smaaks ten toone
spreidt ter verlustiging van het oog, zijn alleen zo veele tovercharacters, die
allerwegen het opschrift te leezen geeven: Bewonder mijnen Rijkdom! Bewonder
mijn goed Geluk! - In alle klassen heeft de weelde van vertoonmaaking deeze
woorden te leezen gegeeven op elk stuk, 't welk dient tot gemak en verfraaijing des
leevens. Deeze weelde siert met een smal stukje kant de muts van des landmans
dogter, en geeft aan elk gedeelte der kleedinge kleuren en sieraaden, vreemd van
de oorspronglijke behoefte. Met één woord, indien wij uitmonsteren die zwakke of
bedorvene schepzels, die van
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bedelen leeven, zullen wij bevinden, dat hetgeen de eigendom uitmaakt van de
behoeftigsten onder de arbeidslieden, over 't algemeen, eenige trekken heeft van
dit opschrift: Ik ook ben rijk genoeg om iets te bezitten, 't geen ik niet volstrekt noodig
heb om te leeven.
De weelde van vertoonmaaking heerscht over de zinnelijke weelde van den Rijken,
en zet aan tot schitterende uitgaven: zelfs die voorwerpen, welke, uit derzelver aart,
alleen de zinnen schijnen te streelen, worden, op hunne beurt, middelen van
kostbaare verkwisting. Neem, bij voorbeeld, een rijklijken en pragtigen maaltijd, door
een man van middelen gegeeven; neem in uwe verbeelding alles weg, wat alleen
dient om u het denkbeeld in te boezemen van de rijkheid des onthaalers, en laat
niets op tafel, dan 't geen verordend is om de zinnen van dien man te streelen: wat
zou er overblijven? Laat ons een algemeenen oogslag werpen op de kosten, welke
de menschen maaken, naa dat hunne gewoone behoeften voldaan zijn; en wij zullen
zien, dat zij allen gedreeven worden door eene begeerte om zich als Rijken voor te
doen: derhalven is het groot beweegmiddel, 't geen de menschen tot het verkrijgen
van Rijkdom aanzet, de begeerte om hunne bezittingen ten toon te spreiden.
De vraag valt nu: wat is de grondslag van deeze sterke begeerte om zich als rijk
voor te doen? Ik zal tragten hiervan rede te geeven. Agtervolgens den welgeregelden
loop der dingen, veronderstelt men een man rijk te weezen, naar gelange van de
diensten, welke hij aan de maatschappij gedaan heeft, en de mindere eischen,
welke hij te maaken heeft op derzelver hulpe: uit dit oogpunt beschouwd, is zijn
Rijkdom eene soort van proeve, of levert althans een vermoeden op van zijn
verstand, van zijne werkzaamheid, het te raade houden zijner middelen, enz. Heeft
hij zijn fortuin zelve gemaakt, of ontleent hij zijne middelen van zijne voorouderen,
dit laatste veronderstelt die eigenste hoedanigheden in zijne voorouderen, welker
luister op derzelver naakomelingen afkaatst. Daarenboven is, in het laatste geval,
Rijkdom een teken van eene meer beschaafde opvoeding; van een grooter afkeer
om eenige dier bestraffenswaardige daaden te bedrijven, waartoe de armoede
somtijds aanport; van eene meerdere geschiktheid en bekwaamheid om posten te
bekleeden, die vertrouwen en onbaatzug-
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tigheid vorderen: in 't kort, wat ook de oorzaak moge zijn, het is openbaar, dat de
menschen altoos genegen en gereed geweest zijn, om aan de bezitters van
Rijkdommen een ontzag en agting toe te draagen, geëvenredigd aan den Rijkdom,
dien men veronderstelt dat zij bezitten. Hieruit is blijkbaar, dat door deeze bedenking
het najaagen van Rijkdom eene der hoofdbejaagingen des menschdoms wordt.
Bij voorbeeld, een Koopman, die tonnen schats bezit, heeft alle die middelen niet
noodig, om alle zinnelijke geneugten te smaaken, waarop de menschen zo zeer
gesteld zijn. Dit is het voorwerp zijner wenschen niet: hij ziet andere kooplieden
rijker dan hij; hij wenscht hun te overtreffen, en stelt, ter winstdoeninge, alle zijne
bekwaamheden te werk: dit zelfde grijpt ook bij anderen plaats. De geestdrift of het
verlangen om anderen voorbij te streeven, is het eerste beweegrad tot al dien
opeengestapelden arbeid, welken de mensch, in den beschaafden staat der
zamenleevinge, aan de behoeften zijns natuurlijken bestaans heeft toegevoegd. De
mensch in den natuurstaat voelt dien prikkel tot werkzaamheid en inspanning zijner
vermogens niet: hij werkt alleen om de behoeften der dierlijke natuure te voldoen,
en brengt het overige van den tijd in eenen staat van werkeloosheid door.
Gemelde algemeene naijver is verdeeld in twee takken; in naijver van arbeid, en
naijver van verteering. De eerste is het werkend beginzel van allen, die tot nog toe
geen deel erlangen van opgehoopte vrugten huns arbeids; zij tragten elkander
voorbij te streeven in werkzaamheid, bekwaamheid, te raade houding van het
gewonnene, en elke andere hoedanigheid, welke strekt om den voorraad van
bezittingen te vermeerderen. De tweede is een natuurlijk gevolg van den eersten.
De mensch wendt zijne vlijt en spaarzaamheid aan, met de hoope, om, in eenig
toekomend tijdperk, genot daarvan te trekken. De grootheid, het aanzien, aan
Rijkdom verknogt, is zijn voornaamste drijfveer; verteering, derhalven, is het slot
des arbeids. De mensch komt (over 't algemeen gesproken) vroeger of laater tot dit
toppunt zijner werkzaamheden, en op dat tijdperk is de naijver van verteering de
heerschende drift. Elk tragt, in gevolge van de natuurlijke aandrift om zijne
mededingers voorbij te streeven, het treffendst en in 't oog
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loopendst vertoon van zijnen Rijkdom te maaken, om daardoor een grooter aandeel
van die belangrijkheid te verkrijgen, welke de bestendige medgezellinne is van
groote middelen.
De naijver in vlijtbetoon heeft verscheide trappen, en is altoos geëvenredigd aan
die kragt of bekwaamheid, in den mensch huisvestende, welke men geestkragt
noemt. Het is die hoedanigheid, welke de natuurlijke bekwaamheden der menschen
verhoogt; het is de kiem van moed in den krijgsman, van vernuft in den kunstenaar
en letteroefenaar, van braafheid in regenten, en van werkzaamheid bij de vlijtigen
in alle standen. De Volken, die zich meest onderscheiden hebben door den glans
hunner krijgsverrigtingen, zijn dezelfde, die het voordeeligst uitstaken in het
aankweeken van kunsten, weetenschappen, koophandel, wanneer derzelver
geestkragt in die onderscheidene rigtingen werkzaam was. - Ik zal, voor
tegenwoordig, niet onderzoeken, of het meer ten voordeele van een Volk strekke,
die geestkragt aan te wenden in het voeren van de wapenen, dan in den koophandel
en het kweeken der fraaije kunsten en weetenschappen. Zulk een onderzoek is
vreemd van mijn oogmerk in deezen. Ik beschouw thans de menschen uit het
oogpunt van derzelver onaflaatende aanwending en herhaaling van den arbeid: ik
zal de onderscheidene tijdperken naagaan, welke elkander opvolgen in de
verschillende onderverdeelingen van vlijtbetoon.
De werkzaamheid des vlijtigen is de éénige oorzaak niet van de opeenstapeling
van Rijkdommen; omdat, wanneer het verlangen na het bezit der voorwerpen, op
welke hij gesteld is, in een bestendig evenwigt blijft met zijne werkzaamheid, hij
dezelfde blijft, zonder eenige standsverbetering; en indien de menschen, van den
beginne des maatschaplijken leevens af, geregeld de gansche opbrengst van hunnen
arbeid verteerd hadden, dan zou het onmogelijk geweest zijn, eenige opeenhooping
van Rijkdommen daar te stellen. Het is, derhalven, het beginzel van te raade houding
of huishoudkunde, 't welk, door het overschot des arbeids op te leggen, de
onderscheidene soorten van eigendom geschaapen en vermeerderd heeft, en den
grondslag gelegd van Rijkdom; en is, om dezelfde reden, de voortbrengende oorzaak
geweest van de trapswijze vordering des menschdoms.
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Want, wanneer wij in onze gedagten afzonderen alles, wat de mensch verkreegen
heeft geduurende de tijdperken der beschaaving, en het voortbrengzel van het
overschot des arbeids, opeengehoopt door herhaalde vlijtbetooningen en
bespaaringen, wat zal er dan overblijven dan de mensch in den woesten staat,
omringd door de onbewerkte en ruwe voortbrengzelen der natuure?
Veronderstellen wij eens een werkzaam Volk vol geestkragt, overgevoerd op een
onbebouwden grond, waar elke bron van eigendom, als 't ware, moet daargesteld
en geopend worden. Die stand der dingen drijft de gelukzoekers tot arbeid en
spaarzaamheid, als de éénige middelen om vasten eigendom in dat land te
verkrijgen. Naardemaal het ontginnen van landen, en het aanleggen van dezelve
tot vrugtgeeving, in zulk een' staat der dingen, het natuurlijkst, heilzaamst en
gemaklijkst plan is, zal de Landbouw de eerste zaak zijn, welke men ter hand neemt;
en de staage opeenvolging van nieuw ontgonne landen zal de bevolking bevorderen,
die geenen hinderpaal ontmoet. De eenvoudige kunsten, aan den landbouw
verbonden, verspreiden zich met gelijke gemaklijkheid over geheel het land. In
deezer voege grijpt er een aanwas en onderverdeeling van inkomen plaats: het
geld, in omloop gebragt, en de werkzaamheid leevendig houdende, moet eigenaartig
schaars worden; gaande door zulk eene menigte van kanaalen, die zich aan alle
kanten openen, en welker vermeerdering den eisch van geld doet toeneemen. De
rente der gelden wordt zeer zwaar, en papierengeld moet daargesteld en
vermeerderd worden, om den omloop te bevorderen en de plaats van kostbaare
metaalen te bekleeden. Alle andere soort van eigendom zal tot de hoogte van het
geld in evenredigheid staan, en een voordeel opleveren, geëvenredigd aan de
hoofdsom, tot het voortbrengen aangewend. - In zodanig een land zal de groote
winst, verbonden aan alle soorten van bezigheid en vlijtbetoon, strekken om dezelve
te vermenigvuldigen, en er zal, uit dien hoofde, eene sterke mededinging zijn in het
voortzetten van werkzaamheid, en bovenal de daar eigenaartige. Aan den anderen
kant zal de werkzaamheid der weelde weinig te beduiden hebben, met de andere
vergeleeken. Bij dit toeneemend verondersteld Volk is dit het natuurlijk beloop der
dingen.
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Vergelijken wij 't zelve met Volken, verder gevorderd in kunsten en koophandel, zal
men het een arm Volk vinden, waar alles op een' minderen prijs staat. De
goedkoopheid van het land en de grootheid van het voordeel, daar te behaalen, zal
veele vermogende lieden aanzetten, om daar hun geld te beleggen, en deel te
neemen in de ontwerpen van manufactuuren en koophandel. In deezen toestand
zal de schaarschheid van goud en zilver eene invloeijing van deeze metaalen
hervoortbrengen, en de laagere prijs van elke leevensnoodwendigheid den uitvoer
van het bewerkte veroorzaaken, en dus eene vermeerdering van geld daar te lande.
De toepassing van dit beginzel kan men opmaaken uit den aanwas van
werkzaamheid en rijkdom in Noord-America en Holland, en van elk land, 't welk in
den aanvange arm was, en allengskens tot een toppunt van welvaart en rijkdom
opsteeg.
Het is blijkbaar, dat de Rijkdom eens Volks niet kan toeneemen, indien de leden
dier maatschappije niet worden aangeprikkeld door onderlingen naijver, om elkander
in vlijtbetoon en het wel te raade houden der middelen te overtreffen; en hieruit
volgt, dat die naijver in werkzaamheid het beginzel is van den toeneemenden Rijkdom
eens Volks. De landbouw heeft den grondslag gelegd van de verbetering, en den
aanwas des rijkdoms eener Natie, en de kunsten van de eerste noodzaaklijkheid
ontmoeten aanmoediging door de toeneemende volkrijkheid: deeze voortgang wordt
verder ondersteund door de manufactuuren, koophandel en fraaije kunsten. Van
den koophandel ontleent de Volkplanting jaarlijks eene balans van handel,
geëvenredigd aan de werkzaamheid en wel aangelegde bezuiniging; en deeze
balans met andere Volken moet in 't einde in gelde voldaan worden, en hieruit volgt
een invoer van geld in 't land.
Intusschen zal het schielijk toeneemen des Rijkdoms niet strekken, om het geld,
daar in omloop, te verhoogen: want zo lang een Volk werkzaam, vlijtig en zuinig
blijft, zo lang naijver in arbeid heerscht, zal de prijs der dingen niet klimmen door
den invoer van geld; dewijl de ingezetenen, in derzelver hoedanigheid als koopers,
geen prijs zullen betaalen, welke den invoer van de waaren, welke zij uitleveren,
van de koopmarkten van Europa of elders uitsluit. De koop-
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prijs der waaren moet, derhalven, de slagboom zijn, welke den prijs van allen arbeid
bepaalt, en, bij wederwerking, de prijs van den voorraad, die den vlijtigen werkman
in alle takken van handel voedt. Waaruit volgt, dat de vermeerdering van kapitaal
geen onmiddelijken invloed zal hebben om den prijs des gelds te verhoogen. Het
overschot moet, derhalven, aangelegd worden om nieuwe bronnen van geldwinst
te openen, of de oude te verbeteren. In zulk een stand der dingen is het openbaar,
dat de opeenhooping van kapitaal, en de mededinging van vermogende lieden, de
rente des gelds zal verlaagen. Op deeze wijze voerde Holland, in vroegeren dage,
den koophandel de wijde wereld door, en dreef denzelven op een gemaklijker en
voordeeliger voet dan eenige Zeemogenheid: de rente beliep ten dien tijde aldaar
niet meer dan twee ten honderd.
Indien rijke lieden het even gemaklijk vonden, hun geld in andere plaatzen, zo
wel als in hun eigen land, uit te zetten, of indien zij hunnen eigendom, tot
vermeerdering hunner inkomsten, met zo veel gemak elders konden besteeden als
op plaatzen meer binnen hun bereik, zou deeze overvloed van schatten den weg
vinden na alle plaatzen, waar die hoeveelheid minder is. Maar de omstandigheden
gedoogen op verre na altoos niet, dit te bewerkstelligen. Het volkomen vertrouwen,
't welk geldschieters vorderen, doet het bezwaarlijk en gevaarlijk worden, te treeden
in zodanige bespiegelingen; en het zelfde wantrouwen is blijkbaar in elke
onderneeming, die of roerende of vaste goederen betreft. Wanneer iemand zijn geld
belegt in het aankoopen of verbeteren van eene bezitting, ter plaatze waar hij woont,
heeft hij alle middelen bij de hand, welke hem in staat stellen om er de grootste
winst van te trekken: deeze gemaklijkheid vermindert naar gelange van de
afgelegenheid des voorwerps; en wanneer het in een vreemd land gelegen is,
vermeerdert de zwaarigheid om de waarde weder te krijgen, en deeze wordt
zomwijlen onoverkomelijk. - Een Engelschman, bij voorbeeld, die in Londen woont,
zal weinig aanprikkeling gevoelen om landerijen in Zweeden of Rusland te koopen:
de bezwaarlijkheid om zijne renten te bekomen, weegt alle
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voordeelen op, welke hem anderzins zouden mogen verlokken, om liever zijn geld
aldaar dan in Londen te beleggen. De overschietende kapitaalen moeten, gevolgelijk,
bij voorkeuze belegd worden in die soort van eigendommen, welke men in eigen
land vindt.
Naar maate, egter, zich het geld opeenhoopt, en de mededinging van geldzakken
toeneemt, moet het geld eene andere rigting zoeken, in de uitvinding van nieuwe
manufactuuren, in de uitbreiding van verscheide handeltakken. Een Volk legt zich,
in die omstandigheden, toe op buitenlandschen handel met de afgelegenste Volken,
en waagt het geld in hachlijke koopbespiegelingen. De overvloed van geld lokt
zeevaarenden en werklieden van overal: een Volk neemt zeer toe in rijkdom en
aantal van inwoonderen, en breidt den koophandel allerwegen uit. Zodanig is, in
deezen laatsten tijd, de gesteltenis van Engeland geweest. De nieuwe hoofdsom,
welke de balans des handels elk jaar oplevert, wordt besteed in het scheppen van
nieuwe bronnen tot vlijtbetoon, in het opspeuren van nieuwe handelkanaalen, in het
aanleggen van volkplantingen, en het uitbreiden van de poogingen der onvermoeide
vlijt over geheel den aardbodem.
Intusschen, is het Moederland, of het middelpunt van eenen Staat, zo rijk en
uitgebreid, desgelijks de plaats, waar het geld in den grootsten overvloed gevonden
wordt, en nog steeds toeneemt, door de staag voordeelige balans des handels; het
is, daarenboven, de plaats, waar elk voorwerp van geldbelegging daartoe greetigen
aantreft. - Ik moet mij wederom op Engeland beroepen, als een voorbeeld in dit
geval opleverende. 't Is dit land, 't welk den landbouw tot den hoogsten trap van
volmaaktheid heeft opgevoerd, waar de manufactuuren boven alle uitsteeken, en
alle aanmoediging tot verbetering en volmaaking ontmoeten. De Engelschen,
hebzugtig en vlijtig van aart, worden steeds door den prikkel van naijver ten arbeid
aangespoord; veelen der zeer rijkbemiddelden in dat land vertoonen hunne grootheid
en aanzien niet, door eene menigte persoonen in hunnen trein te houden, of de
weelde en verkwisting ten hoogsten toppunte te voeren; maar door een groot aantal
menschen aan handwerktuiglijke bezigheden te stellen, en hunne aandagt te vestigen
op alles, wat strekken kan, om eenigen tak van vlijtbetoon, wel-
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ken ook, te doen bloeijen. - Soortgelijk een geest heerscht in Holland, en mag onder
de oorzaaken van deszelfs rijkdom gerekend worden.
(Het vervolg en slot hiernaa.)

Iets over eene vermeende manier om suiker wit te maken.
(Medegedeeld door PETRUS ALMA, Chimist enz. te Amsterdam.)
In een der buitenlandsche papieren, en ook in een onzer binnenlandsche
(*)
weekbladen , vindt men gewag gemaakt van een middel om ruwe en bruine Suiker
wit te maken; hetzelve zou gebezigd worden door een Fabrijkant in den omtrek van
Parijs, en bestaan in het overgezuurd zeezoutzure gaz (gas acidum muriaticum
oxygenatum); de eigenlijke manier van gebruik wordt geheim gehouden, en uit dien
hoofde noodigt men de beoefenaars der Scheikunde uit, om door proefnemingen
zulks op te sporen en ten nutte der Fabrijken bekend te maken.
Deze uitnoodiging zoo wel als eene proef, welke ik, voor weinige dagen, op
verzoek van een mijner bekenden, in het werk stelde, wekte mij op, om mijne
denkbeelden, die nu gedeeltelijk op eigen ondervinding en op verdere beschouwende
kennis gegrond zijn, aan het oordeel van anderen ter toetse te geven: door dezelve
wordt, wel is waar, geen dadelijk voordeel aangebragt; doch mogelijk strekken zij
ten spoorslag, dat bij beminnaars der Scheikunde de lust worde opgewekt, om naar
het verlangde doel te streven, en in zoodanig geval zullen zij niet kunnen gezegd
worden, ten eenenmale nutteloos te zijn.
De door mij in het werk gestelde proef was de volgende. Door middel van gewoon
keukenzout, bruinsteen en zwavelzuur bereidde ik het overgezuurd zeezoutzure

(*)

Esprit des Journaax en Alg. Konst- en Letterbode van den 11 dezer maand.
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gaz, en bediende mij, ter opvanging van hetzelve, van den toestel van WOULFFE,
mijne inrigting was zoodanig, dat
de 1ste flesch gedeeltelijk met water,
2de - met bruine basterd,
3de - met ruwe ongeraffineerde Suiker,
en de 4de - met bruine basterd, in water tot de dikte van dunne Siroop ontbonden,
gevuld waren. - Het oogmerk, waartoe in de eerste flesch het water strekken moest,
was, om de gewone zeezoutzure dampen, welke met het overgezuurd zeezoutzure
gaz mogten vermengd zijn, op te slurpen, en dus den toegang tot de Suiker te
beletten. - Den toestel aldus geregeld en toegesmeerd zijnde, deed een zeer
geringe graad van warmte weldra de dampkringslucht uit alle flesschen door water,
suikers en siroop drijven, en door overgezuurd zeezoutzure gaz vervangen; het
duurde niet lang, of de Suikers wierden merkelijk witter, of liever heel bleek geel,
terwijl de Siroop weinig of niets van kleur veranderde: ik liet dezen toestel gedurende
den nacht staan, in afwachting of de Suikers ook in den grond wit zouden worden;
doch hierin vond ik mij bedrogen; zij hadden reeds den vorigen avond dien graad
van witheid bekomen, voor welken zij vatbaar schenen.
Ik maakte dus den toestel los, - de Suikers waren van eene meerder klevende
(*)
en taaiachtige zelfstandigheid, merkelijk zuur van smaak , doch zoet van nasmaak,
en schenen zeer vatbaar om de vochtigheid uit den dampkring tot zich te trekken,
gelijk zulks ook in de volgende dagen eene bijna geheele smelting aantoonde. Deze proef was dus eene volkomene teleurstelling in hetgene ons de bloote
aanbeveling van het middel beloofde, doch niet in hetgene men er, bij eene nadere
overweging, in een scheikundigen zin, van te verwachten hadde.

(*)

Men denke niet, dat door eene te lange blootstelling aan het gaz de Suiker dit zuur verkregen
heeft; eene nader genomene proef heeft mij overtuigd, dat zij bij de eerste kleurverandering
reeds met eene aanmerkelijke hoeveelheid zuur bezwangerd werd.
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De kennis der bestaandeelen van het gebezigde ligchaam, en van de aanbevolene
vloeistoffe, zoo wel als die der verwantschappen, welke deze, volgens scheikundige
wetten, op elkanderen moeten uitoefenen, zij hier onze voorlichtster, en beslisse,
of het overgezuurd zeezoutzure gaz in dit geval eenige aanbeveling verdiene, en
geschikt zij om den Fabrijkant het verlangde voordeel aan te brengen, of noodelooze
moeite te besparen.
De Suiker, gelijk bekend is een voortbrengsel uit het Plantenrijk, bestaat uit
Waterstof, Koolstof en Zuurstof, - is dus een Planten half-zuur (oxydum vegetabile)
en wel een van die halfzuren, welke als zoodanig voor een verderen graad van
verbinding met meerder zuurstof - voor zuurwording vatbaar zijn.
Het overgezuurd zeezoutzure gaz bestaat uit de grondstof van Zeezoutzuur,
Zuurstof (in eene zoodanige evenredigheid, dat deze de overhand heeft) en
Warmtestof. Deze verbinding, hoe zeer volkomen scheikundig, heeft dit
aanmerkelijks, dat het gedeelte zuurstof, hetgene hier in overmaat bij het gewone
zeezoutzuur aanwezig is, gaarne hetzelve verlaat, om met andere ligchamen in
verbinding te treden. Zoo staat, bij voorbeeld, het overgezuurd zeezoutzure gaz
gretig het overgezuurde af aan sommige metalen, welke daarin geoxydeerd worden
met zulk eene hevigheid, dat zij zelfs ontvlammen; - zoo werkt het ter vernietiging
van alle plantenkleuren, door zijne overmaat van zuurstof, en doet, uit dien hoofde,
bij de Bleekerijen, in een kort tijdsbestek, eenen dienst, welken de zuurstof uit den
dampkring ons niet, dan na een veel langer tijd, kan bewijzen. Dus blijft de zuurstof,
hier in overmaat aanwezig, en hoe zeer scheikundig verbonden, hare verwantschap
op andere ligchamen vooral in geenen minderen graad uitoefenen, dan wanneer
zij ongebonden op dezelve werkt.
Wanneer men dit nu als eene waarheid, en met de wetten der Scheikunde
overeenstemmende, kan aannemen, dan zal het niet bezwaarlijk vallen te verklaren,
wat, ingevolge hiervan, bij de werking van voornoemde gaz op de Suiker heeft
kunnen gebeuren; terwijl een naauwkeuriger overzigt voldingend zal aantoonen,
wat er werkelijk gebeurd is.
Het overgezuurd zeezoutzure gaz wordt, zoodra hetzelve met de Suiker in
aanraking komt, ontleed;
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de overmaat van zuurstof verbindt zich met de voor verdere verzuring vatbare Suiker
tot een acidum vegetabile, en stelt het Suikerzuur, acidum oxalicum, daar. Door het
verlies van deze overmaat, is het overgezuurd zeezoutzure gaz nu gewoon
zeezoutzuur geworden, en als zoodanig bij de Suiker aanwezig. Dus moest men
na de bewerking verkrijgen een mengsel van suiker, suikerzuur en zoutzuur.
Om hiervan overtuigd te zijn, onderzocht ik mijne Suiker door proefmiddelen, en
ontdekte weldra het zoutzuur, 't geen, gelijk boven gemeld, aan den smaak kenbaar
was, ten duidelijkste, doch vond, zelfs bij de naauwkeurigste herhaling van
onderscheidene proeven, geen het minste spoor van suikerzuur.
Hier leerde mij dus op nieuw de ondervinding, hoe in vele gevallen onze
bespiegelingen onzeker zijn, zoo lange zij niet door de beoefening zelve bevestigd
zijn geworden.
Mijn eerste denkbeeld, 't geen, a priori, aan de wetten der Scheikunde getoetst,
niets tegenstrijdigs in zich scheen te bevatten, en waarop dus mogelijk anderen ook
schipbreuk zouden hebben kunnen lijden, vervallen zijnde, kwam mij in de gedachten,
of de Suiker, daar derzelver bestaandeelen, ieder op zichzelven, in eene
verwantschap met de zuurstof staan, hier ook voor een gedeelte ontleed zoude zijn,
en er of water of koolstofzuur, of wel beide te gelijk, zoude zijn geboren geworden;
- het eerste scheen mij, wegens de meerdere vochtigheid der Suiker na de
bewerking, niet onaannemelijk; en omtrent het laatste werd ik genoegzaam overtuigd,
door eene ontwikkeling van koolstofzuur, hetwelk ik bij eene oplossing van mijne
bewerkte Suiker in gekookt overgehaald water ontwaarde, en in kalkwater, waar
het koolstofzure kalk (carbonas calcis) daarstelde, opving.
Mij nu te vreden houdende met de verklaring der bewerking, schiet mij alleen
over, iets omtrent het voorof nadeelige voor den Fabrijkant aan te stippen.
Ik wil niet ontkennen, dat hij ten opzigte der kleur iets zoude winnen; - de Suiker
en derzelver oplossingen in water, schoon geenszins wit, zijn blanker dan die, welke
deze bewerking niet ondergaan hebben; doch het is nu eene waarheid, dat zij voor
een gedeelte ontleed, en met zoutzuur en koolstofzuur, het eerste
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in een meerderen, het laatste in een minderen graad, bezwangerd zijn. De volkomene
bevrijding hiervan blijft derhalve de groote zaak, en schijnt mij toe, dat, ten opzigte
van het zoutzuur, voor den Fabrijkant, zoo niet ondoenlijk, ten minste, zoo wegens
moeite als verlies, naar evenredigheid meerder nadeelig is, dan hem de bruinere
kleur der basterdsuiker minder voordeel aanbrengt: want, hoezeer ik erkenne met
de Fabrijkmatige behandeling in eene Suikerraffinaderij niet ten volle bekend te zijn,
het zal toch, gesteld het kan gebeuren, behooren te geschieden, het zij door het
zuur te neutraliseeren door eene verbinding met kalkaarde of loog, het zij door eene
afwassching of liever herhaalde bevochtiging en uitlekking. Daar, in het eerste geval,
geene andere dan in water zeer oplosbare zouten ontstaan, kan het niet anders, of
de Suiker moet, door bevrijding van dezelve, even als in het tweede geval,
aanmerkelijk in hoeveelheid verliezen; daarenboven nog wordt het uitgelekte vocht,
hetgene anderzins tot de bereiding van Siroop dienstbaar is, door het aanhangende
zout of zuurdeelen hiertoe ongeschikt.
Uit het een en ander meen ik te durven besluiten, dat het middel, in het Fransche
Maandwerk opgegeven, en door ons binnenlandsch weekblad, zoo het schijnt,
overgenomen, onvolledig is, en men, zoo de bewuste Fabrijkant zich van een
bijzonder middel mogt bedienen, omtrent hetzelve, tot heden toe, geene juiste
inlichting schijnt bekomen te hebben.
19 Sept. 1807.

Leevensbijzonderheden van den generaal Paoli, geboren op
Corsica in 1726, overleeden te Londen, 5 februarij 1807.
(Door een Burger van Corsica.)
PASCAL PAOLI, Zoon van HYACINTHUS, geboren te Vostino op Corsica, wierdt in de
Krijgsschool te Napels opgevoed, alwaar hij in de weetenschappen, en vooral in
het vak der Staatkunde, aanmerkelijke vorderingen maakte. Naadat hij zijne
letteroeffeningen hadt
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volbragt, wierdt hij Luitenant in een Regiment, waarover zijn Vader Kolonel was.
Deeze, een der bekwaamste Generaals van Corsica, genoodzaakt zijn land te
verlaaten, nam de wijk na Napels, om de vervolgingen van het Genueesche
Gouvernement te ontgaan.
PASCAL hadt eenen Broeder, CLEMENS genaamd, die, even dapper als hij, de
loontrekkers der Genueezen dikmaals versloeg.
PAOLI, de Vader, in den jaare 1755, na Napels gevlugt, zondt zijnen Zoon PASCAL
na Corsica, alwaar hij terstond tot Kommandant-Generaal wierdt verkozen, hoewel
hij slegts negen-en-twintig jaaren oud was. Zonder geregelde troepen, zonder
wapens, zonder krijgsbehoeften, zonder leevensmiddelen, zonder geld, zonder
bescherming, gelukte het hem, den oorlog voort te zetten, deels tegen eenen
aanhang zijner landgenooten, de zaak der Genueezen toegedaan, deels tegen het
Genueesche Gouvernement zelf. Om dusdanige zwaarigheden te boven te komen,
moest hij met het vernuft van den Staatsman den moed van den Held paaren; van
hier dat de groote FREDERIK hem den Eersten Kapitein van Europa noemde.
Deeze Generaal, die geene andere soldaaten dan burgers hadt, wist de
vrijheidsliefde, waarvan zij blaakten, telkens meer en meer aan te vuuren. Naa de
burgeroorlogen gestild, de rust en de goede orde in het binnenste gedeelte des
Eilands hersteld te hebben, bevogt hij de Genueezen, verdreef hen van stelling tot
stelling, en dwong hen, zich in de voornaamste zeesteden van Corsica te vereenigen.
In den jaare 1763 ondernam hij eenen aanslag op het Eiland Caprara, toenmaals
door eene sterke Genueesche bezetting ingenomen; zeshonderd dappere
Corsicaansche vrijwilligers maakten zich meester van dit rotsachtig Eiland,
verdeedigd door een Fort, 't welk het land en de zee bestrijkt. Vergeefs zogt de
vereenigde land- en zeemagt der Genueezen dit Eiland te herneemen. PAOLI hadt
eenen aanvang gemaakt van het verzamelen van eene zeemagt, die de schrik van
den koophandel der Genueezen wierdt; de Corsicaansche, aan het hoofd der
Moorsche vlag, wierdt door de nabuurige Mogendheden erkend en ontzien. Hij hieldt
onafgebrokene gemeenschap met de Europische hoven. Om kort te gaan, zonder
eenige buitenlandsche hulp versloeg hij overal de Genuee-
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zen, die in 't einde genoodzaakt wierden, hunne toevlugt te neemen tot Frankrijk.
In den jaare 1764 zonden de Franschen zesduizend man hulptroepen na Corsica;
dit, egter, belette niet, dat de Genueezen, in den jaare 1768, genoodzaakt wierden,
Corsica te verlaaten, van hunne tirannische heerschappij af te zien, en het Eiland
aan Frankrijk af te staan.
Corsica weigerde niet, als een integreerend gedeelte van het Fransche gebied
te worden aangemerkt, maar het wilde door de regeering van Genua niet verkogt
worden, in welke het dat regt niet erkende. Door middel van zijn opperhoofd deedt
het Corsicaansche volk ten dien opzigte regtmaatige vertoogen aan het hof van
Versailles; maar deeze wierden van de hand geweezen, en in den jaare 1768 zondt
dat hof twintigduizend man geregelde troepen om het Eiland te bemagtigen. De
Corsicaanen, overtuigd dat de Franschen voor de Genueezen vogten, stonden in
massa op, vatteden de wapens aan, en streeden dapper voor den roem en de
vrijheid van hun vaderland. De uitslag bekroonde hunne standvastigheid; en dewijl
er de eer van Frankrijk mede gemoeid was, zondt de Koning straks derwaarts nieuwe
troepen, wapens, leevensmiddelen, krijgsbehoeften, en inzonderheid geld, alsmede
gunstbrieven (brevetten), dienende om officieren onder de eilanders te doen
zwenken. Indedaad, het waren batailjons, uit misnoegde Corsicaanen zamengesteld,
die het Fransche leger tot voorhoede dienden; en deeze list, meer nog dan het
geweld, deedt de uitwerking, welke het Fransche hof verwagt hadt. De Corsicaanen,
niettemin, aangevoerd door PAOLI, vogten als wanhoopigen; Frankrijk, meesteres
van de zeesteden, hadt niets anders dan het binnenste gedeelte des Eilands te
bemagtigen; en de Generaal PAOLI, groot in zijne nederlaag, hadt de eere, twee
jaaren lang, alleen en zonder andere hulp dan zijne medeburgers, tegen de Eerste
Mogendheid van Europa te worstelen. Door de sortuin verraaden, vlugtte hij na
Londen; een duizendtal dappere patriotten verliet nevens hem Corsica en week na
Toskane. Alles wat hij bezat deelde PAOLI met zijne rampgenooten, en hij bleef een
afgezonderd leeven leiden, in weerwil der schitterende aanbiedingen, hem door het
hof van Versailles gedaan, om hem tot wederkeeren na zijn vaderland te beweegen.
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Volgens besluit der Constitueerende Vergaderinge, van 30 November des jaars
1786, in zijn vaderland terug geroepen, verscheen hij op Corsica als ampteloos
burger; doch onder deezen titel, den eenigen, dien hij verlangde, wierdt hij niettemin
als oppervorst ontvangen. Welhaast liep zijn patriotismus bij de Nationaale Conventie
in 't oog; op den tweeden April 1793 wierdt het vonnis van beschuldiging tegen hem
geslagen; den vijfden Junij daaraanvolgende dit besluit ingetrokken; doch een ander
besluit, van den zeventienden Julij, verklaarde hem voor verraader des vaderlands,
en stelde hem buiten de wet.
Dusdanige besluiten kunnen PAOLI's roem bevlekken noch verminderen; niets
anders zijn zij dan het gevolg van wraaklust en partijschap; en indien men,
geduurende het Schrikbewind, dien grooten man getragt heeft op te offeren, zijne
landgenooten zijn telkens in de weer geweest, om hem tot beukelaar te dienen, en
met hunne lichaamen hem tot een bolwerk te verstrekken. De Corsicaanen hebben
de diensten, door deezen Generaal hun beweezen, nooit vergeeten, noch zullen
ze immer vergeeten. Zijn vernuft, zijne burgerlijke deugden, zijn republikeinsch
gedrag, zijn ijver, zijne vrijheids- en vaderlandsliefde, zullen nimmer in hun hart
worden uitgewischt.
Met roem bestuurde PAOLI Corsica meer dan vijftien jaaren, als krijgsman, zoo
wel als staatsman en wetgeever.
‘Nog beter wetgeever,’ zegt VOLTAIRE, ‘was hij dan krijgsman; zijn moed bestondt
in zijn vernuft. Wat men ook van hem gezegd hebbe, onmogelijk is het, dat dit
opperhoofd geene groote hoedanigheden heeft bezeten. Een geregelden
regeeringsvorm in te voeren onder een volk, 't welk er geenen begeerde; onderling
verdeelde en onbeschaafde menschen onder dezelfde wetten te vereenigen; ten
zelfden tijde geregelde troepen te vormen en eene soort van Universiteit te stigten,
die de zeden kon verzagten; regtbanken aan te leggen; de woede van roovers en
moordenaars te beteugelen; de barbaarschheid te beschaaven; zich te doen
beminnen door zich te doen gehoorzaamen: dat alles was gewisselijk het werk niet
van een gewoon man. Niet genoeg konde hij doen om Corsica vrij te maaken, noch
om onbelemmerd te regeeren;
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maar hij deedt genoeg om roem te behaalen. Europa zag op hem, als den wetgeever
en den wreeker van zijn vaderland.’
Waarom hem dan ten huidigen dage de bloemen ontzegd, die men zonder
onregtvaardigheid niet kan nalaaten op zijn graf te strooien? Zij zijn het verschuldigd
loon voor zijne vrijheids- en deugdliefde.

Verslag van de zeeën en wateren, in de nabuurschap van
Constantinopole.
Aan de Uitgeevers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
‘In de onderstelling, dat de volgende bijzonderheden, de vermaarde stad
Constantinopole betreffende, veelen uwer Leezeren, in den tegenwoordigen toestand
der zaaken in Europa, niet onaangenaam zijn zullen, heb ik dezelve, uit een onlangs
uitgekomen Fransch Werk, bij verkorting overgenomen, vertaald, Ul. wel willen
toezenden, in de verwagting, dat Gijl. aan mijnen arbeid wel een hoekje in Ul. geacht
Mengelwerk zult willen inruimen. Ik ben, enz.’
Van den oorsprong van den Donau, niet verre van de grenzen van Frankrijk gelegen,
tot aan de landen, alwaar in Rusland de Tanaïs en de Borysthenes ontspringen,
neemen alle de rivieren van het Oostelijk Europa haaren loop na het wijduitgestrekt
Meir, bij de Ouden onder den naam van Pontus Euxinus, heden ten dage bij dien
van Zwarte Zee bekend. Door den engen doortogt, de Straat van Constantinopole,
of de Thracische Bosphorus genaamd, stort de Zwarte Zee haare wateren in eene
andere binnenlandsche Zee van kleine uitgebreidheid, de Propontis of de Zee van
Marmora genaamd, die, op haare beurt, door de straat der Dardanellen of den
Hellespont, gemeenschap heeft met den Griekschen Archipel, zijnde, gelijk bekend
is, niets anders dan eene golf of zeeboezem der Middellandsche Zee. De voordeelen
eener stad, welke deeze reeks van zeegemeenschap zou kunnen bestrijken,
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voordeelen, bij de Ouden reeds bekend, vallen heden ten dage in het oog van eenen
ieder, minst gewoon zelfs om het groot geheel der Aardrijkskunde te omvatten. De
stapelplaats zijnde van alle de koopwaaren, die langs den Donau, de Dnieper, de
Dniester en de Don, over de Zwarte, na de Middellandsche Zee afzakken, is de stad
van den grooten CONSTANTINUS nog heden een punt van vereeniginge tusschen
twee groote Vastlanden, die, onder haare muuren, bijkans elkander aanraaken,
terwijl de Middellandsche Zee haar zoo goed als in de nabuurschap van het derde
deel der Oude Waereld brengt. Halfrondswijze op zeven heuvelen gebouwd, overziet
Constantinopole, aan de eene zijde, eene der schoonste havens der waereld, aan
de andere zijde de Zee van Marmora, of de Propontis, met bekoorlijke eilanden
bezaaid, nu eens met rotzen en bosschen, dan met hoven en steden omzoomd. De
twee zeeëngten of straaten, die wij nader zullen doen kennen, naar twee havens
gelijkende, omvangen dit prachtig Waterparterre.
Uit de Zwarte Zee komende, ontdekt men ter regter en linkerzijde de Vuurbaaken
van Europa en Asie, en van vooren de twee Forten Karipche en Porias, door den
Baron DE TOTT aangelegd, laatende tusschen elkander eene opening van ongeveer
(*)
480 Toises ; dit is de mond van den Bosphorus. Aan de regterhand liggen de
Cyaneesche of Symplegades-eilanden, zoo zeer gevreesd van de Ouden; het zijn
vijf rotzen of eilandtjes aan de Europische kust. Eene mijl laager heeft de Straat
eene breedte van 600 Toises tusschen de nieuwe Kasteelen van de Zwarte Zee,
onder AMURAT DEN IV gebouwd. De hooge Reuzenberg maakt, aan de kust van
Asie, een Voorgebergte uit, tegen over 't welk eene golf of inham ligt van bijna 2000
Toises. Batterijen, aan den voet van den Reuzenberg aangelegd, bestrijken de
doorvaart der schepen. Aan de Europische zijde ligt het dorp Bouioukdéré, met
zijnen vermaarden Platanus, en de hoogte, alwaar het gebeente der ter dood
veroordeelde Viziers gestrooid wordt. Het kanaal wordt enger en is slegts 550 Toises
wijd, tus-

(*)

Eene Fransche maat van zes voeten, of eene halve Hollandsche Roede.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

532
schen de oude Kasteelen van de Zwarte Zee, door BAJAZET DEN I gebouwd, en
alwaar de doorvaarende schepen doorzogt worden. De beide oevers vertoonen
eene aaneenschakeling van vlekken, dorpen en tuinen; allerwegen verheffen zich
Belvederen en Kiosks, in 't midden van laurier-, wilde vijgen- en andere boomen,
een fraai gezigt opleverende. 't Is eveneens, alsof men eene fraaie rivier bevoer.
De grootste engte van het kanaal ontmoet men tegenover het Voorgebergte,
Effendi-Bouroun genaamd; de wijdte is slegts 380 Toises. Van wegen de
aanhoudende en geweldige schommeling des waters ter deezer plaatze heeft zij
den naam van Duivelsstroom bekomen. In den Bosphorus wijzen de reizigers zeven
stroomen aan, die van het zuid na het noord trekken, terwijl de doorgaande, dikmaals
zeer geringe stroom, van het noord na het zuid loopt. Deeze tegenstroom ontmoet
men vooral langs den oever. Onzes bedunkens moeten zij den zeelieden hinderlijk
zijn in het berekenen van den voortgang hunner schepen, en dat het, diensvolgens,
geringe moeite zoude kosten, in dit kanaal, 't welk vijf zeemijlen lang is, eene vloot,
die hier den doortogt zou durven onderneemen, met kogels en bomben te
verpletteren.
Maar, vraagt men, zoude er geene mogelijkheid zijn, dat een Leger, van den kant
van de Krim komende, op de kust van Europa of Asie voet aan land zette, aan geene
zijde van den Bosphorus, en van den landkant de Batterijen bemagtigde, aangelegd
om deeze engte te verdeedigen? De Heer LE CHEVALIER heeft, in zijne
Reisbeschrijving, van deezen aanval eenen wenk gegeeven; en, volgens deezen
Schrijver, zijn de Turken door de Fransche Ambassadeurs daarvan verwittigd. Ter
voorkominge van dit gevaar, zoude men, veelligt, aan den Bosphorus, in plaats van
enkele Batterijen, die getourneerd kunnen worden, twee regelmaatige Forten
aanleggen, steeds door eene goede bezetting verdeedigd.
Laaten wij thans in de verbeelding ons in den Archipel verplaatzen, ten einde om
de naderingen van Constantinopole te onderzoeken, door de Straat der Dardanellen,
of den Hellespont. Nu eens wijder, dan wederom naauwer dan de Bosphorus,
vertoont dit kanaal eene zeer onregelmaatige kom. Aan den ingang, alwaar de
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Kaap Sigeus en de mond van de Simois de gedagtenis der heldeneeuwen
vernieuwen, telt men 1900 Toises tusschen de nieuwe Kasteelen, in den jaare 1659,
op bevel van MAHOMET DEN IV, gebouwd. Twee mijlen verder vormt Asie een
Voorgebergte, 't welk het kanaal tot op de wijdte van 480 Toises vernaauwt. Dit is
de Kepos-Bouroun der Turken, in de platte taal der Europische Zeelieden de
Baardscheerderspunt, en waarschijnlijk het Dardanisch Voorgebergte der Ouden.
Het ontleende zijnen naam van eene stad, DARDANUS geheeren, de naam van eenen
der aloude fabelagtige Trojaansche koningen en helden. Het was de hoofdstad der
Dardaniërs, eenen der stammen, uit welke het Rijk van Troje bestondt. De naam
Dardanellen is slegts eene andere uitspraak van Dardaneïon, kunnende in 't Grieksch
beteekenen eenen Tempel ter eere van DARDANUS gebouwd. Doch de twee Forten,
welke heden dien naam draagen, en die insgelijks de Oude Kasteelen worden
genaamd, liggen ten noorden van den grond van de stad Dardanus, op eene plaats,
alwaar het kanaal 650, of volgens anderen 700 Toises wijd is.
Eene mijl ten noorden van de Dardanellen wordt het kanaal eensslags verengd
door een Voorgebergte van Asie; zoodat het, volgens DANVILLE, niet meer dan 300,
of volgens anderen 340 Toises wijd is. Hier was het dat XERXES de twee Vastlanden
vereenigde door middel van eene brug, die door het geweld der golven welhaast
gesloopt wierdt. 't Is deeze engte, welke de jonge LEANDER, door de liefde geleid,
alle nachten overzwom. De legers van ALEXANDER en SOLIMAN deeden noordelijker
den overtogt, in de nabijheid van Gallipoli. De twee steden Sestos en Abydos lagen
niet op den grond der Dardanellen, zoo als gemeenlijk wordt gezegd. Abydos lag
waarschijnlijk een weinig ten zuiden der punt, Nagara genaamd, tegenover welke
ongetwijfeld de Tempel van VENUS stondt, ook de Toren van Hero geheeten. Een
weinig ten noorden van den naauwen doortogt, aan eene kleine rivier, lag Sestos,
niet verre van het dorp Yalova. Aldus kunnen de berigten der Ouden omtrent de
wijdte van de Straat worden overeengdebragt. STRABO en HERODOTUS rekenen
zeven Olympische stadiën tusschen Abydos en den Europischen oever. POLYBIUS
schat de naauwste engte op twee groote koninklijke stadiën. Volgens STRABO la-
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gen de havens van Abydos en Sestos dertig Olympische stadiën van elkander. ‘Om
de plaats der brug van XERXES te vinden, moet men van Abydos een weinig de
Propontis naderen (noordwaarts), of den tegengestelden weg inslaan, wanneer men
van Sestos komt.’ STRABO heeft verder aangemerkt, dat men niet dan laveerende
van de eene stad tot de andere kan komen, ter oorzaake van den sterken stroom.
Deeze omstandigheid maakte van Sestos den sleutel van de Propontis; en deeze,
meenen wij, zal de haven geweest zijn, in welke de Engelsche vloot zich heeft
vereenigd, voordat zij de Batterij van de punt van Nagara voorbijstevende, van den
stroom zich bedienende, die, volgens STABO, de vaart van Sestos na Abydos
bevorderlijk is.
Naa deezen engen doortogt, welken wij beschreeven hebben, wordt de Hellespont
van nieuws wijder. De oevers liggen eene zeemijl van elkander; eerst bij Gallipoli
wordt de afstand kleiner; de wijdte schijnt hier niet meer dan 950 Toises te zijn. Dit
is de mond van de Propontis.
Onzes inziens moet een kanaal, meer dan twaalf zeemijlen lang, en op zoo veele
plaatzen zich tot op 3 of 400 Toises vernaauwende, aan den kant der Zee
onverwinnelijk kunnen gemaakt worden. Maar ten allen tijde hebben de volken, die
deezen doortogt in hunne magt wilden hebben, zorge gedraagen, met een sterk
Leger op den Chersonesus of het Schiereiland zich neer te slaan, tegen het kanaal
aan den kant van Europa stootende, en waarvan de ingang slegts 4600 voeten wijd
is. Deeze was eene der schoonste veroveringen der Atheners; het was hunne
voornaamste volkplanting. Eveneens dagten PHILIPPUS en de Spartaanen over de
belangrijkheid van dit Schiereiland. Ongetwijfeld zullen de Turken zorge draagen,
om alle de ontwerpen, welke de Russen ten dien opzigte mogten beraamen, te
voorkomen. Het verlies van den Chersonesus of het Schiereiland is de eenige
gebeurtenis, waarvoor men te Constantinopole moet bedugt zijn.
De opgaven der ouden en hedendaagschen krielen van tegenstrijdigheden in 't
geen zij berigten omtrent de Stroomen van de Straat der Dardanellen en het kanaal
van Constantinopole. Onzes bedunkens veranderen die stroomen met de jaargetijden
en de verschillende temperatuuren der Middellandsche en Zwarte Zee. In de len-
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te moet het water der Zwarte Zee, zoeter en gevolgelijk ligter zijnde geworden, een
gedeelte van het water der Middellandsche Zee ontvangen, 't welk door zijne
meerdere soortelijke zwaarte derwaarts wordt gevoerd door een benedenstroom,
door den Graaf MARSIGLI waargenomen. In den Bosphorus begint deeze stroom
eerst ter diepte van acht of tien voeten beneden de oppervlakte van het water stand
te grijpen. POLYBIUS, die deeze vaarwaters met zoo veel naauwkeurigheids heeft
opgenomen, verzekert, dat aan de oppervlakte van het kanaal, in weerwil van alle
de tegenstrijdige stroomen, veroorzaakt door de stuitingen van het water tegen de
blinde klippen, de algemeene strekking van den stroom na het zuiden loopt.
Eene daadzaak, door ARISTOTELES, PLINIUS en TACITUS verhaald, bevestigt hetgeen
wij aangaande de verandering van de temperatuur der Zeeën gezegd hebben. In
het voorjaar zwemmen de visschen uit de Middellandsche na de Zwarte Zee, om
er hunne kuit te schieten; bij het naderen des winters keert eene tallooze menigte
visschen na de Middellandsche Zee terug.
Wat de Dardanellen aangaat, eenige hedendaagsche Schrijvers over de
Scheepvaart maaken uitvoerig gewag van de stroomen, die binnenwaarts in de
Straat schieten, en met grooten spoed de schepen na Constantinopole voortdrijven.
Van den anderen kant berigten deeze zelfde Schrijvers, dat er uit de Straat sterke
stroomen voortkomen, welke de zeelieden dikmaals noodzaaken, geruimen tijd in
den ingang te laveeren, om niet tegen de rotzen geworpen te worden, op de kust
van Troas of van Asie gelegen. TOURNEFORT, een oordeelkundig waarneemer,
verzekert, dat de voornaamste stroom zuidwaarts trekt, maar dat dezelve naauwelijks
merkbaar is, wanneer de wind uit het zuiden waait. D'ARVIEUX en GRELOT, geachte
reizigers, zeggen insgelijks, dat de scheepvaart meer van de winden dan van de
stroomen afhangt. Bekend is het, dat de zeelieden, na Constantinopole vaarende,
meestal langs de kust van Asie, en van daar na den Archipel wederkeerende, langs
de kust van Europa koers zetten. Over 't geheel genomen is de eerstgenoemde niet
zoo hoog en schelpagtig als de andere.
De Zee van Marmora, of de Propontis, gestadig ge-
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schommeld door de invallende en doorloopende stroomen, drijft haare schuimende
golven tegen de klippen van marmer en graniet, langs haare oevers liggende. Maar
bij stil weder vertoont deeze kleine Zee eene der prachtigste vertooningen, die er
in Europa zijn te vinden. Alsdan is zij haaren hedendaagschen naam waardig, in
het Grieksch de blinkende Zee beteekenende, in tegenstelling van de Zwarte Zee,
altoos met nevels overdekt.
Eenige eilanden en schiereilanden van deeze Zee zouden voor de vijanden van
Constantinopole zeer voordeelige stellingen opleveren. Van dien aart zijn de zeven
zoogenaamde Prinsen-eilanden, uit rots geformeerd, voormaals door hunne goud-,
azuur- en koper-mijnen bekend; zedert bewoond van godsdienstige Kluizenaars,
en zelfs van Prinsesen, welken een tegenzin tegen het hoofsche leeven hadt
bevangen; tegenwoordig met tuinen bedekt, werwaarts de Sultan de Turksche
Grooten zomtijds in ballingschap zendt. Van dien aart is het schiereiland Cyzicus,
voormaals de zetel eener Koopstad, welke STRABO slegts in den tweeden rang naast
Rome en Alexandrie plaatst; van dien aart is voorts het eiland Aloni, het
Oud-Proconnesus der Ouden, een eiland, van eene voortreffelijke haven voorzien,
en vrugtbaar in witten zeer geestrijken wijn; van dien aart, eindelijk, is Marmora, bij
de Ouden onder den naam van Nieuw-Proconnesus bekend, en 't welk geheel uit
wit albast schijnt te bestaan. Doch, om alle deeze punten te beslaan, moet men
meester zijn van de Straat der Dardanellen.
Aan den ingang van deeze Straat heerschen verschrikkelijke windvlaagen. Geen
naauwkeuriger berigt daarvan geeft de Heer DE GRANDPRÉ, in zijne Zee-Geographie,
dan reeds OVIDIUS in zijne Tristia en HOMERUS in zijne Iliade gedaan hadden. ‘De
Noorde- en de Westewind, uit Thracie ontstaande,’ zegt de Vader der Dichteren,
‘doen de Zee zich spoedig verheffen, en vormen korte en springende golven. Zodanig
was de ontroering en de onzekerheid, welke het hart der Grieken vervulde,’ enz.
De Noordewind voertschoon weder mede, maar de Noordoostewind, uit de Zwarte
Zee voortkomende, doet in Griekenland eene dikke lucht en regen ontstaan; deeze
wind, door de Ouden Hellespontius of Hellespontische wind genoemd, waait
regelmaatig, volgens ARISTOTELES, alle voorjaaren; en 't
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was juist deeze wind, die den Engelschen in het uitloopen van de Straat begunstigde.
Volgens D'ARVIEUX en GRELOT waait de Zuidewind geduurende den winter.

Schetzen uit de historie van eene welbekende familie.
(Naar het Engelsch.)
De laatste woorden van een' Vriend, dien ik, eenige avonden geleden, bezogt,
waren: Noodzaaklijkheid is de Moeder van Vlijt. - Deeze woorden troffen mij zeer;
en waarom? Niet omdat mijn Vriend dezelve met bijzondere toepassing op mij sprak:
want op dien tijd was daartoe geene rede altoos; en ware er rede toe geweest, men
weet genoeg, hoe ongereed men doorgaans is, om wenken van dien aart op
zichzelven toe te passen, of het moet weezen in buitengewoone gevallen. Ook
maakten zij dien indruk niet ter oorzaake van de nieuwigheid: want ik had ze
twintigmaal en meer in alle de jaaren mijns leevens gehoord. Maar, in het
tegenwoordige geval, zweefden zij, ik weet niet waarom, nog eenigen tijd voor mijnen
geest, naa dezelve over en weder gewikt te hebben; zo zelfs, dat ik, te rusten gaande,
mij daarmede bezig hield. Onder al dit peinzen kwamen denkbeelden voor mijnen
geest, eenigermaate verschillende van het zedelijk voorschrift, in die woorden
begreepen.
Ik voelde mij opgeleid tot het onderzoek, of de Noodzaaklijkheid, de Moeder van
Vlijt, ook eenige andere Kinderen hadt, en wie haar Man ware? Dit was, gelijk het
zich ligt laat begrijpen, een stuk, niet spoedig uit te maaken. De overweeging hiervan
hieldt mij een goed deel van den volgenden dag bezig, en in de daad niet zonder
verlustiging, uit hoofde van de groote verscheidenheid van gedagten, die elkander
beurtlings afwisselden. - Ik zal den uitslag mijner naspeuringen, de Historie van
Noodzaaklijkheid betreffende, mededeelen: indien ik ergens te kort schiete, of
eenigen misslag begaa, hoop ik bij mijne Leezers verschooning te zullen vinden,
en verzoek zelfs om toelichting tot het verbeteren van mij-
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ne misstellingen. Volstrekte naauwkeurigheid in naspeuringen van deeze soort is
bezwaarlijk te wagten.
Ik merk mijzelven niet aan, als spreekende over een onderwerp, dat voor de
wereld geheel nieuw is. Weinigen zijn er, of zij hebben nu en dan een bezoek gehad
van Noodzaaklijkheid, en veelen misschien hebben eenige kennis aan haare Dogter,
Vlijtigheid; dan het is alleen voor lieden van eenen onderzoeklievenden inborst
weggelegd, om naspeuringen te doen ten opzigte van alle takken dier Familie.
Wat Noodzaaklijkheid zelve aanbelangt, naa alle mogelijke naspeuring, heb ik er
niet kunnen agterkomen, wie haar Egtgenoot was; eene omstandigheid nogthans,
die, terwijl ze mij zeer ontrust, mij gebragt heeft, om, uit onbetwistbaare
bewijsstukken, te ontdekken, dat zij eene Vrouwe geweest is, niet van de zuiverste
kuischheid. Onder haar gezin trof ik eenige afstammelingen aan van egten bedde.
Zo werd zij de gelukkige Moeder van Vlijtigheid en Vinding; Kinderen, die haar zo
veel eere hebben aangedaan, dat het in de daad te verwonderen is, hoe zij er toe
heeft kunnen komen, om den luister van haare Familie te bezwalken door onegte
spruiten, die de naamen waarschijnlijk ontleenen van derzelver Vaders, Leugen en
Oneerlijkheid. Er waren nog eenige andere van het zelfde bedde, wier naamen het
niet noodig is op te tellen.
Van wien Noodzaaklijkheid zelve afstamde, hangt bij de Geleerden in geschil.
Alles, wat wij er met zekerheid van weeten, is, dat de Familie tot eene zeer hooge
oudheid moet terug gebragt worden, en dat men er takken van ontdekt hebbe in de
onderscheidene Werelddeelen. Opmerkenswaardig is, in dit geval, dat die Familie
veel talrijker is in beschaafde Staaten, dan bij die in 't wilde leeven. Bij de
laatstgemelde zijn, volgens de eenpaarige bescheiden van alle waarneemende
Reisbeschrijvers, weinige of geene behoeften bekend: dan het is even zeker, dat
de Noodwendigheden des burgerlijken leevens, bovenal in het hedendaagsch
Europa, zeer veelvuldig zijn. Geenen, of zeer weinigen deezer, zijn tot hoogen stand
in den Staat opgeklommen; Bewindsplaatzen zijn er, als 't ware, een beschutmiddel
tegen; lieden van hoogen rang en middelen laaten ze zelden toe, dan alleen uit
grilligheid. Eenigen van derzelver kennissen, in de daad, die van eene
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andere Familie afstammen, de Familie van Vermaak, hebben den naam van
Noodzaaklijkheid aangenomen; doch zonder daarop eenen regtmaatigen eisch te
hebben, of eenige betrekking, welke die naamstoeëigening kan wettigen. Ik althans
ken geene dier Vermaakneemingen, welke van Noodzaaklijkheid afstammen. Neen:
zij heeft genoeg te stellen met de onegte, zonder verpligt te zijn om zulk een
onnatuurlijk kroost te erkennen.
Naardemaal de Familie van Noodzaaklijkheid zich verspreid heeft in de
onderscheidene deelen der wereld, mag men uit dien hoofde vrij veronderstellen,
dat daaruit natuurlijk eenige verwarring in de naamen ontstaan is, zeer strekkende
tot belemmering van allen, die de Geschiedenis deezer Familie zoeken op te stellen.
De afstammelingen in Frankrijk, bij voorbeeld, scheenen niet van denzelfden
oorsprong als die in Engeland; schoon er geene groote verandering in de spelling
van den naam plaats grijpt. Maar eene volkomene Familiegeschiedenis te schrijven,
is mijn oogmerk niet; ook zou dit boven mijne kragten gaan. Ik moet mij te vrede
houden met de opgave van eenige weinige bijzonderheden.
Van de oudste der Familie, of de eerstgeboorene, Vlijt, is het onmogelijk, woorden
te bezigen, de verdiensten van dat kind evenaarende. Vlijt is bij ons zints langen
tijd bekend geweest onder den middenstand, en zelfs de armer klasse heeft zich
daar op gesteld getoond, als hoogst gunstrijk. Vlijt zich vroegtijdig vereenigd
hebbende met Vergenoegdheid, is dit een allerwenschlijkst huwelijk geweest. Zij
leveren, in de daad, een voorbeeld op aan de menschlijke weezens; en, een talrijk
naakroost hebbende, zal dit zeker, indien er niets verbasterends tusschen beide
kome, der wereld een ras schenken, allen lof en aanmoediging hoogst waardig.
Zommigen van deeze Familie zijn zeer hoog opgeklommen, schoon zij zich zeldzaam
door hoogmoed geprikkeld voelden; doch dit viel hun, als 't ware, in den loop der
zaaken ten deele, en zo natuurlijk, dat het onmogelijk was voor de beschikkers over
hooge standen, hun onopgemerkt voorbij te stappen. - Dit, egter, behoort tot de
eenigzins zeldzaame gevallen: want lieden van hoogen rang en vermogen treft men
schaars aan, die een druppel bloeds van deeze Familie in de aderen hebben. Dit
heeft mij menigwerf verwonderd; naardemaal, schoon eene verbintenis met deeze
Familie een' Man
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van rang en middelen niet rijker zal maaken of tot hooger stand opvoeren, zij
nogthans altoos wonder wel geslaagd zijn, om de Familien, waar zij ingang vonden,
te behoeden tegen één trede laager af te daalen van den stand, waarop zij dezelve
aantroffen; - en dit zeker is, in deeze dagen van op en neer, een stuk van de hoogste
aangelegenheid.
Van de tweede Dogter, Vinding, mogen wij vrijlijk met den hoogsten lof spreeken;
schoon de vriendschap, die altoos tusschen haar en Vlijt bestaan heeft, een bewijs
oplevert, dat zij niet naijverig zijn wegens elkanders beroemdheid. Vinding nam ook
een Egtgenoot, Vernuft; uit dit paar is een ras voortgesprooten, allernuttigst en
wijdberoemd in de wereld. Eenige afstammelingen hebben zich nedergezet in de
meeste landen onzes aardkloots, en, waar zij aanmoediging vonden, de
bekoorlijkheden van fraaiheid en de zegeningen van gemak verspreid. Veel, zeer
veel zijn de Wereldbewooners daaraan verschuldigd. Daaruit zijn niet alleen de
beste Bouwkunstenaars en Scheepstimmerlieden, maar ook Dichters, Wijsgeeren,
Wiskunstenaars en Geschiedschrijvers voortgesprooten. Alle beschaafde Landen
deelen, in meerdere of mindere maate, in dit heil. Bovenal wordt deeze zegen over
het Menschdom uitgestort in tijden van Vrede. Alsdan houden de onderscheidene
takken van die Familie eene geregelde gemeenschap, en kweeken de onderlinge
kennis, op de vriendschaplijkste wijze, aan. Eenige deezer, 't is waar, de meer
onmiddelijke afstammelingen van Noodzaaklijkheid, zijn dermaate door de Moeder
verwaarloosd, dat zij zich in groote verlegenheid en in de onaangenaamste
omstandigheden gebragt vinden: doch dit duurt niet lang: want, wanneer men ze
kent, wordt de gemeenzaamheid, naar gelange der verdiensten, gezogt. - Er mogen
uitzonderingen plaats hebben; dewijl, voor eene Familie van zo groot eene
uitgestrektheid, niet altoos even zeer kan gezorgd worden. Ook heb ik waargenomen
(en het smert mij dit te moeten zeggen, maar ik mag de waarheid niet verzwijgen)
dat eenigen den Familietrots zo verre hebben laaten werken, dat ze veronderstelden
dat de naamen der Ouderen Vinding en Vernuft genoeg waren, en zij zich ontslagen
mogten rekenen van eene geregelde volbrenging der leevenspligten. Dit is een
ongelukkige misslag, en,
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over 't algemeen, heilloos voor allen, die denzelven begaan.
Wat het onegt geslacht der Noodzaaklijkheid betreft, wij zijn er niet dan te veel
van voorzien. Hoe deeze afstammelingen voortkwamen van dezelfde Moeder, die
Vlijt en Vinding ter wereld bragt, valt niet gemaklijk te ontdekken. Haare minnarijen
moeten zeker van den laagsten aart geweest zijn; en ik hel over tot het denkbeeld,
dat zij, omtrent dien tijd, zo zeer allen denkbeeld van pligt verlooren hadt, en van
alle geregeldheid, voor de Maatschappij zo hoogst noodzaaklijk, dat dit het
spreekwoord heeft doen ontstaan, zo zeer in elks mond: Noodzaaklijkheid kent
geene Wetten. Indien zij en haare bastaarden, Leugen en Oneerlijkheid, daadlijk
zo dagten, zij vergisten zich deerlijk: want er is door de geregelde Maatschappijen
rijklijk voorzien tegen de zodanigen, die zich de moeite niet willen geeven om zich
aan de Wetten te bekreunen. In Engeland heeft men zorg gedraagen om een groot
aantal van die Familie na Nieuw-Holland te zenden, waar men denkt dat deeze
onderling elkander zullen verwoesten, of zich met gezinnen van beter stempel, ten
eemgen tijde, vereenigen.
Van beide deeze onegte Kinderen, Leugen en Oneerlijkheid, nog een kort woord.
Hoe Noodzaaklijkheid de Moeder werd van Leugen, weeten wij, gelijk reeds gezegd
is, niet; maar het is opmerkelijk, dat deeze tak der Familie kreupel gaat. Gereedlijk
is dezelve te kennen aan het neergeslaagen oog, altoos ontwijkende van anderen
regt in het aangezigt gekeeken te worden; de stem is stotterend en haaperend, en
verraadt eene laagheid van herkomst, zeer onwaardig aan de Moeder van Vlijt.
Doorgaans sterft dit kroost jong; doch die een hoogen ouderdom bereiken en de
kwaade hebbelijkheid niet afleggen, groeijen op tot verfoeilijke monsters. Zij zijn
zeer overgegeeven aan vloeken en zweeren, 't geen zij voor een noodig vereischte
houden; maar allen, die hun kennen, tellen hunne eeden zo min als hun woord van
eer, waarmede zij ook speelen. In Engeland wordt het gemeen, bij zekere
gelegenheden, op eene zonderlinge wijze vermaakt met de betrapte
bastaard-afstammelingen. Men zet ze op een schavot, waar op een houten werktuig
geplaatst is. Door een gat in den bo-
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ven dwarsbalk wordt het hoofd heen gestooken, en de handen door twee gaten aan
de einden van dien zelfden balk. Die gestalte is ongemaklijk en belachlijk genoeg;
tot vermeerdering van beide, maakt het gemeen een spel van die dus ten toon
gestelde Leugenaars, daar het hun met allerlei tuig van vuilnis, als rottige appelen,
bedorven eijeren en doode katten, gooit: een ruw volksvermaak, door de omstanders
kragtig aangemoedigd.
De Oneerlijkheid, welke van Noodzaaklijkheid afstamt, bezit eene grootere maate
van list en gesleepenheid dan de evengemelde afstammeling; dan deelt misschien
nog dieper in veragting, dewijl niemand, die eenigen prijs op zijnen goeden naam
stelt, daarmede wil verkeeren, zelfs wanneer zij, 't geen dikwijls voorvalt, met den
naam van de Moeder voor den dag komen. Daarenboven is men in 't algemeen wel
onderrigt, dat er veele bedriegers rondzwerven, die het woord Noodzaaklijkheid op
de lippen hebben, als middel om op het menschlijk medelijden kragtdaadig te werken:
terwijl, in tegendeel, wanneer zij kunnen bewijzen dat Noodzaaklijkheid daadlijk de
schuld hebbe, hun eene zagte bejegening te wagten staat, en redding uit de
ongelegenheden.
Deeze zijn de weinige trekken, welke ik heb kunnen bijeenzamelen, tot de Familie
van Noodzaaklijkheid behoorende. Ik stem toe, ze zijn onvolkomen; dan iets
volmaakters zal men uit deeze stukken kunnen zamenstellen. Niettegenstaande
het slegtste gedeelte van het character deezer Familie, heeft de Maatschappij zo
veel voordeels getrokken van het betere, dat de Moeder nog met eerbied genoemd
wordt; en de verpligtingen, welke wij hebben aan haar kroost, Vlijt en Vinding, erkent
men met de volste ruimte.
Wat de voorzaaten van Noodzaaklijkheid betreft, zij spreekt vaak van Ongeluk
en Wangedrag; doch is zo dikwijls verward in de bepaaling dier herkomste, dat ik
het niet heb durven onderstaan, dit gedeelte der Familiegeschiedenisse te
onderzoeken; en zommigen zijn van oordeel, dat men, in het verligten van de
behoeften der Noodzaaklijkheid, of het verbeteren van haare zwakheden, niet te
naauwlettend moet weezen in het opspeuren van den oorsprong. Ik hel ook tot dat
denkbeeld over; mits het ons niet verblinde ten aanziene van de
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gewigtige leer van oorzaak en uitwerkzel. Zo wij de eerste niet ontdekken, zullen
wij zelden gelukkig slaagen ten opzigte van het laatste.
Dat het onegte kroost der Familie in den laatsten tijd sterk is toegenomen, valt
niet te ontkennen; en het is aller zaak, te onderzoeken, of de Noodzaaklijkheid eene
weezenlijke of voorgewende verschooning zij, ten einde onze hulpmiddelen
daarvolgens in te rigten. - De gelukkigste staat van een Volk, welken men zich kan
verbeelden, is die, waarin elk lid kan boogen, dat, hoe veelvuldig is die, waarin elk
lid kan boogen, dat, hoe veelvuldig de Noodzaaklijkheden ook zijn mogen, en hoe
drukkend, dit alles in aantal en in zwaarte wordt opgewoogen door Vlijtbetoon.

Het stieren- en honden-gevegt.
Een Venetiaansch Tafereel.
De romaneske ontmoeting met twee hoogstbeminnelijke Meisjes, in een zeer
romanesken oord, hadt mij een diepen eerbied voor de Sexe doen opvatten;
allengskens, egter, leerde ik meer Vrouwen in de gewoone omstandigheden en
betrekkingen kennen, en begon eene schoone Vrouw als eene schoone Vrouw, en
niet langer als eene Godin te beschouwen, voor welke wij onwaardigen slegts te
knielen hebben.
Ik begreep weldra, dat dit regtmaatiger waardeeren van het schoone geslagt tot
aartiger avantuuren aanleidelijk was, dan eene afgodische aanbidding, die het
aangebedene Weezen verhindert, tot ons af te daalen.
Op zekeren tijd dwaalde ik af, ik weet niet hoe het kwam, na Este, eene kleine
stad in het Venetiaansche. Toen ik in de poort kwam, klonk mij een onafgebroken
gejuich van stemmen van allerlei ouderdom, met het blaffen van honden en het
brullen van stieren gemengd, te gemoet. Het was een Stierengevegt. Het schouwspel
was nieuw voor mij: niets dringends hebbende te verrigten, mengde ik mij onder de
aanschouwers. Doch de vertooning was niet berekend om mijne aandagt lang bezig
te houden: een Stier, die tegen eene menigte groote honden met onverschrokkenen
moed zich verdeedigt, maar eindelijk evenwel, wanneer zijne kragten door lang
vegten zijn uitgeput, onder de overmagt zijner vijanden moet bezwijken, is geen
voorwerp, welk ik met genoegen kan beschouwen. Ik wendde mijn gezigt daarvan
af - vooreerst op de eigenaars der honden, die zo digt mogelijk
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bij het strijdperk stonden, en met een gloeijend gelaat en luide stemme hunnen
kampioenen onophoudelijk toeschreeuwden:
‘Chiappalo, Tigrino! Dagli, Soldano!
Al toro, Al toro, Bruzzese!’

Allen zagen er uit, alsof zij telkens toespringen, en mede wilden vegten. Men
verhaalde mij, dat de eigenaar van den hond, die voor den dappersten wierdt
verklaard, eenen prijs van vierhonderd Liren hadt gewonnen. Een der aanhitzers
viel mij inzonderheid in het oog; het was hem duidelijk aan te zien, dat de roem, van
den besten Vegthond te hebben, hem meer ter harte ging dan de prijs. Zijn hond
wierdt nog aan een touw gebonden vastgehouden, en hijzelf draaide bestendig met
zijne hand den staart in het rond, om hem in het denkbeeld te brengen, dat hij van
zijnen vijand, den Stier, gekweld wierdt, en daardoor zijnen moed zoo veel mogelijk
op te winden. Niets minder was deeze Man dan eene gemeene figuur: kleine zwarte
oogen onder stijfstaande oogleden, en in ieder wenkbraauw slegts drie of vier hairen
van even zoo veele onderscheidene kleuren; een kleine neus, zodanig
gefatsoeneerd, dat hij onder de zwaluwenesten van den ouden TOBIAS niet alleen
het gezigt, maar ook den reuk zoude verloren hebben. Aan zijn agterhoofd hing een
groote, ligt beweegelijke hairzak, die, in het oogenblik dat ik hem zag, even als een
Lazarusklep op zijnen schouder lag, en mij zijn vuurrood gelaat op een zwarten
grond te zien gaf. Deeze rigting hadt dezelve door den sprong des na het gevegt
verlangenden honds genomen, welke de aanhitzer, omdat hij den staart niet wilde
loslaaten, telkens insgelijks moest neemen. Hij was iets meer dan vier en een half
voet hoog, en zijne voeten stonden bestendig binnenwaarts gekeerd.
Naadat ik mij eene wijle tijds met het beschouwen van dat manneken had
vermaakt, liet ik hem met zijne honden springen zoo veel hij wilde, en bekeek de
Balkons der huizen, die rondom het plein stonden. Zij waren van de vrouwelijke
schoone waereld bezet; aller oogen waren op het schouwspel gevestigd, en wanneer
een Vegter met buitengewoone dapperheid den Stier bij de keel pakte, mengden
de Dames haarwelluidend Bravo! onder het woeste gejuich van het gemeene volk,
en klapten daarbenevens in haare schoone handen, wanneer haare longen te zwak
waren, om haare goedkeuring hoorbaar te doen worden. ‘Die gelukkige Vegter!’
zuchtte ik: ‘zoo veele vuurige blikken tot zich te trekken! van zulke handen te worden
toegejuicht!’ - Op eene der Balkons vernam ik eene jonge Dame, die, zoo wel door
haare schoonheid, als door de onverschilligheid, waarmede zij het schouwspel
aanzag, zich van alle de overigen onder-
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scheidde. Zij scheen tusschen de achttien en negentien jaaren oud te zijn; of zij
gehuwd ware, bleef voor mijne gelaatkundige scherpzinnigheid een raadzel. Op
haare wangen gloeide het maagdelijke rood der roos, wier knop zich begint te
openen; haare oogen waren vol vuur, doch verkondigden tevens de rustige
gelatenheid der Vrouwe, die geen onbekend geluk meer vermoedt, maar verzekerd
is, het hoogste geluk te kennen, welk haare maagdelijke droomen haar beloofden.
Wat de reden ware, dat een schouwspel, welk alle haare zusters zoo zeer trof, op
haar in het geheel geenen zigtbaaren indruk maakte, konde ik niet bepaalen. In het
eerst zogt ik de oorzaak in haar tederder gevoel en fijner smaak, die haar in een
zoo wreed en ruw bedrijf geen vermaak konden doen vinden. Terwijl ik aldus met
de ontleeding van haar gezigt mij bezig hield, wierdt haare houding eensklaps tot
den trap der grootste verlegenheid opmerkzaam. Mijn oog volgde het haare op de
schouwplaats, en ik zag dat de kleine Man met den grooten hairbuidel zelfs met
oogschijnelijk gevaar zijnen fraaien hond uit het strijdperk sleepte. De Stier hadt
den hond gekwetst. ‘Bravo, schoone Onbekende!’ dagt ik: ‘wanneer aldus een
Mensch in gevaar komt, zal hij in uw tederst mededogen deelen. Gij zijt niet
ongevoeliger, maar beschaafder dan uwe zusters! Mijne oogen zogten haar wederom
op haare Balkon; maar zij was verdweenen. Ik vermoedde, dat het tooneel haar te
zeer hadt getroffen, en zij huiswaarts was gekeerd. Naadat ik nog eenige
oogenblikken alle de vrouwelijke groepen had begluurd, om verzekerd te zijn dat
zij vertrokken was, keek ik eindelijk wederom na den kleinen Man. Hoe verstomde
ik! Mijne schoone Vrouw of Maagd stondt gebukt naast deszelfs gewonden hond,
die uitgestrekt ter aarde lag, en streelde hem met alle de teekens van het zuiverste
medelijden. Ik drong door de menigte, om het tooneel, 't welk nu ook voor mij zeer
belangrijk was geworden, van nabij te zien. De ongelukkige aanhitzer wrong in de
grootste verlegenheid de handen, en de Dame vertroostte beurtelings den huilenden
hond en den jammerenden Man, welke beiden zij aansprak. Uit deeze omstandigheid
besloot ik, dat de Man haar Echtgenoot zijn moest, en konde nu ook de
onverschilligheid verklaaren, met welke zij het gevegt hadt aanschouwd. Het was,
namelijk, het geliefd vermaak haares leelijken Echtgenoots; en welke Vrouw is niet
ten minste onverschillig omtrent haar Mans stokpaardtje, dat hij zoo dikmaals berijdt,
terwijl zij hem betere bezigheid zoude kunnen verschaffen? - Het doet evenwel eere
aan uw hart, dat gij om de ramp uwes vierpootigen mededingers uwe jaloezij vergat,
en den ouden huisgenoot zoo deelneemend liefkoosde, alsof, gelijk men spreekt,
u nooit een doorn in het oog geweest ware.
De gunstige gedagten, welke alle deeze omstandigheden mij
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omtrent de betrekkingen en de zagtaartigheid der Dame deeden opvatten, deeden
in mij den wensch ontstaan, nadere kennis met haar te maaken. Maar hoe zulks
aan te vangen, nu zij in deezen oogenblik op niets anders dan het lijden van den
hond bedagt was? - Dit beschouwde ik als eenen hinderpaal; maar mij viel ter goeder
uure in, dat wij dikmaals omstandigheden als hinderpaalen beschouwen, die,
vervolgens naauwkeurig overwogen zijnde, ons de doelmaatigste middelen
aanbieden, om ons plan door te zetten. Men moet zich niet terstond door het
ongunstig voorkomen laaten afschrikken, zomwijlen toevallig ontstaan; het is gelijk
aan dat der snoevers, die eenen onbekende aanzien, alsof zij hem verscheuren
wilden, en vriendelijk lachen, of de oogen nederslaan, wanneer hij een ernstig
vraagend oog op hen slaat. Aldus beschouwde ik eenige seconden de groep, die
voor mij stondt, en overleide - niet vrugteloos. Met een ernstig, deelneemend gelaat
trad ik na den hond toe, schoof de streelende hand der medelijdende Dame van
hem weg, zonder dezelve aan te vatten, en legde de mijne op het gewonde deel,
nagenoeg met de zagt luisterende houding, waarmede een oud Dokter een jong
Meisje, welk in eene flaauwte ligt, den pols voelt. ‘De kneuzing komt mij niet voor
doodelijk te zijn,’ zeide ik als tot mijzelven. ‘Bij den Heiligen ANTONIUS van Padua!
- riep de Man met den kleinen neus - wie mijn' hond kan geneezen, zal mijn beste
vriend zijn!’ - Liever zoude ik dien uitroep uit den mond zijner Vrouwe gehoord
hebben. - ‘Jammer ware het,’ vervolgde ik, in de houding van eenen Hondendokter,
‘dat een zoo kloek beest het leeven er bij inschoot! Het is zoo dapper en sterk als
de beste Vegter, dien ik ooit te Weenen gezien heb.’ Thans rees ik op, wierp nog
eenmaal een medelijdend oog op den Patient, en hield mij alsof ik wilde heenen
gaan. ‘Maar ik bid u, Mijnheer!’ zeide de aanhitzer tot mij, terwijl hij mij den arm
vasthieldt: ‘Gij schijnt er kennis van te hebben: ik bezweer u, geef mij tog raad! Gij
zijt hier onbekend, indien ik het wel hebbe; zijt gij misschien in de Pomp gelogeerd?
Gaarne wil ik bij u komen, indien gij het mij toestaat. Of wilt gij mij de eere doen,
heden middag het in mijn huis voor lief te neemen?’ - ‘Het doet mij leed,’ hernam
ik, ‘dat ik daartoe nog geen tijd heb. Ik ben zoo even hier gekomen; en daar ik
voorneemens ben, hier eenige weeken te vertoeven, moet ik eerst na een verblijf
omzien. In de herberg wil ik niet logeeren.’ - ‘Een verblijf,’ antwoordde hij, ‘kan ik u
veelligt ten mijnen huize verschaffen. Ik heb eene zeer fraaie kamer ledig, niet waar,
ARCANGELA?’ vraagde hij zijne Vrouw. ‘Ja,’ hernam deeze: ‘zij heeft van vooren een
zeer fraai uitzigt: indien zij
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maar voor Mijnheer niet te klein zij!’ - ‘Een goed uitzigt voegt mij, Signora,’
antwoordde ik met veel ernst - ‘en ik logeer liever in eene kleine kamer dan in eene
groote, omdat’ .... ‘Kom maar! kom maar!’ viel mij de Man in de rede, ‘opdat maar
het arme beest verligting krijge: het overige zal zich wel schikken.’ - Thans beval ik
hem met de deftigheid van eenen Dokter, twee mannen te neemen, die den hond
moesten draagen; dezelve wierden weldra gevonden. Terstond deed ik hun elkander
de beide handen geeven, en legde, met behulp des eigenaars, den gekwetsten
ruggelings op dezelve. Naardien hij tamelijk lang was, schikte zich dit niet volkomen,
en ik zeide tot mijnen aanstaanden huiswaard, dat een derde man de agterpooten
moest vasthouden. Die taak, zoo als ik had gewenscht, nam hij in eigen persoon
op zich, en ik gaf de schoone ARCANGELA mijnen arm. De optogt trok langzaam
voort, van eene menigte menschen begeleid, die aan het lot des gevallenen helds
deel namen. Ik beval den draageren: ‘Laat hem den kop niet zoo hangen! Houdt de
agterpooten een weinig hooger! Vermijdt alle schudding!’ Twee- of driemaalen
herhaalde ARCANGELA elke deezer waarschuwingen, en ik bemerkte duidelijk, dat
zij den hond ten minste even zeer genegen was, als haaren Man; zonder
complimenten noemde zij deezen onvoorzigtig en onhandig, wanneer hij eenen
misstap deedt. De toon, op welken zij dit zeide, verriedt den muzikaalen hoorder
zeer duidelijk, wie van hun beiden in het huwelijks-concert de eerste stemme gewoon
was te zingen. - Bedriege ik mij niet, dagt ik, dan zal mijne kuur het gewenschte
gevolg hebben, indien maar niet de Patient in de eerste dagen sterve!
De Signora liet mijnen arm los, en liep vooruit, om de deur van een aartig huis te
openen. De hond wierdt in de keuken gebragt, welke, gelijk men weet, in Italie en
Frankrijk het gemeene woonvertrek is. Ik deed den voorslag om in eenen hoek een
stroo-bed gereed te maaken, en ARCANGELA heette een klein vijftienjaarig meisje,
hetwelk wij in huis vonden, stroo van beneden te haalen. Zoo dra de legerstede
gereed was, nam haar Man eene fraaie wollen deken, en spreidde die over dezelve.
Tot mijne groote blijdschap bemerkte ik, dat de hond reeds eenigzins was bekomen,
en liet hem te regt leggen. Thans ordonneerde ik een pap en een windzel, die ik
wist dat het zweeren voorkwam en de pijnen verzagtte. Ik had gelegenheid gehad,
dit middel van een' Paardendokter te leeren. Toen beval ik, dat er in vierëntwintig
uuren niets meer gedaan, maar de werking van het toegediende middel moest
afgewagt worden.
Intusschen hadt de Dame, met behulp van het Meisje, het middagmaal gereed
gemaakt, en Signor ANTONIO - zoo heette de Heer - stondt mij dankbaar en dringende
aan, daaraan
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deel te neemen. Daar ik het welstaanshalve afsloeg, zeide ARCANGELA: ‘Ik zoude
tog de kamer willen zien, en vóór den maaltijd hadt zij daartoe geene gelegenheid.’
Ik bleef dan.
Naadat ik onder den maaltijd met ANTONIO een tijdlang over den toestand van
zijnen kranke gesproken, en daarbij zoo veele medische kunde, of liever onkunde,
had uitgestald als mij mogelijk was, vraagde mij ARCANGELA, of ik meer te Este
geweest was?
IK. Neen, Signora!’
ANTONIO. Gij moet tog maar zelden gelegenheid vinden om uwe kunst te oeffenen:
de honden worden niet veel ziek, en derzelver eigenaars kunnen of willen gemeenlijk
daaraan geene groote kosten doen.
- ARCANGELA luisterde aandagtig, wat ik antwoorden zoude. IK. Hetgene gij veelligt als mijn beroep beschouwt, is enkel liefhebberij. Thuis heb
ik zelf veele honden; en daar ik veel van jaagen houd, heb ik mij bevlijtigd om iets
te weeten van de middelen, waarmede zij kunnen geneezen worden, wanneer zij,
bij voorbeeld, van de wilde zwijnen, die bij ons zeer menigvuldig zijn, gekwetst
worden. De dapperheid en gezwindheid, met welke uw Soldano den Stier aanpakte,
heeft mij veel pleisier gedaan, en het zoude mij van harte lief zijn, indien ik het arme
dier wederom op de been konde helpen.
ARCANGELA. Gij zijt misschien ook wel onze Landsman niet?
IK. Neen, Signora; ik ben een Duitscher.
ANTONIO. Mag ik u vraagen, of gij hier zaaken te verrigten hebt? Misschien zoude
ik u van dienst kunnen weezen.
IK. Alleen om het schoone Italie te zien, heb ik mijn Vaderland verlaaten; en
wanneer mij eenige oord, om zijne fraaie ligging, of om andere redenen, bevalt,
vertoef ik er eene wijle tijds, omdat ik met mijne reizen geen ander oogmerk bedoel,
dan eenige jaaren aangenaam door te brengen.
ARCANGELA. Zijn de Dames in Duitschland schoon?
IK. Voor hem, die blaauwe oogen en blond hair schoon vindt.
ARCANGELA. Die zijn het evenwel ook -?
IK. (Ernstig.) Volgens mijnen smaak niet. (Zij hadt zwarte oogen en zwart hair.)
ANTONIO. Daaromtrent ben ik het met mijne vrouw volmaakt eens; de Blonden
zijn allerliefst. Zij gaat voor de mooiste van Este; maar ik zeg altijd: Jammer dat zij
eene Brunette is!
ARCANGELA bloosde - denkelijk, deels uit bescheidenheid, deels van spijt - over
dit huwelijks-compliment, en ik
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sprak den Man alleen tegen door een geruimen tijd mijne oogen te vestigen op
haare schoone lokken, hetwelk hij niet bemerkte.
De hond begon te steenen: ANTONIO en ik stonden te gelijk op, om te verneemen,
hoe hij zich bevondt. Hij sliep, en scheen te droomen.
‘Arm beest!’ zeide ANTONIO: ‘Maak tog zoo veel geraas niet, MARIA! Gij kunt niet
gelooven, Signor, hoe veel ik van het beest houde. Verscheiden prijzen heeft hij
reeds behaald. Om het geld is het mij niet te doen; doch alle menschen moeten
bekennen, dat er in den geheelen oord geen hond is, die na hem gelijkt.’ Thans
deedt hij eene uitvoerige beschrijving van alle de gevegten, in welke het dier zich
zelf en hem met roem hadt belaaden. - ARCANGELA zat onder dit alles in gedagten,
en wagtte op het eindigen van het verhaal met eene koelheid, die uitwees dat zij
het niet voor de eerste maal hoorde. ‘Mijne eerste vrouw zaliger,’ dus besloot hij
eindelijk, ‘hadt hem even hartelijk lief als ik; maar gij, lieve ARCANGELA, behandelt
hem dikwijls veel te hard.’ - ‘Ik houd ook veel van hem,’ zeide zij; ‘maar voor een
schoothond is hij tog te groot, en wanneer hij stout is, bestraf ik hem.’
ANTONIO waarschuwde MARIA, die een glas met water op den openstaanden
lessenaar zette, dat zij niet op de geschreevene lijsten moest storten; en ik nam
daaruit aanleiding om hem te vraagen, of hij een openbaar ampt bekleedde? ‘Ik ben
Ontvanger van de Tollen,’ was zijn antwoord; ‘de post is wel tamelijk voordeelig,
maar hij is voor mij te werkelijk, vooral omdat ik dikmaals te Padua moet weezen,
om van mijn bestuur rekening te doen. Ik houd niet van reizen, en blijf gaarne thuis
bij mijne vrouw. Wij zitten er, God dank, zoo wel in, dat wij van ons inkomen kunnen
leeven, en ik wilde al eenige maalen mijn ampt nederleggen; doch ARCANGELA is er
tegen. In den grond heeft zij gelijk: want men kan tog niet zonder bezigheid zijn. Ja,
indien de goede God mij kinderen hadt gegeeven, dan konde ik met hun den tijd
korten.’
- ARCANGELA zuchtte. ‘Maar die zult gij waarschijnelijk nog krijgen,’ zeide ik: ‘lang kunt gij tog met Signora
niet getrouwd geweest zijn?’
ANTONIO. Reeds drie jaaren; maar bij mijne eerste vrouw zaliger heb ik in twintig
jaaren ook geene kinderen gehad. Thans heb ik geene hoop meer.
- ARCANGELA zuchtte wederom. Wij stonden op, en de Dame vraagde mij, of het mij geliefde, de kamer te zien?
‘Gij moet volstrekt bij ons blijven,’ zeide haar Man, terwijl hij mij vriendelijk op den
schouder klopte. ‘Laat Mijnheer de kamer zien; ik wil in-
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tusschen van de smokkelaars van gister verslag doen.’ ARCANGELA geboodt MARIA
mede te gaan, en wij klommen na boven. Het Meisje opende de deur. ‘Het doet mij
leed,’ zeide mijne hospita, ‘dat ik u geen beter verblijf kan aanbieden; maar indien
u de kamer aanstaa, wil ik er nog een sofa en een lessenaar laaten in brengen.
Verleden winter heb ik zelve er eenige maanden in gewoond.’ - ‘Ik verlang geene
andere, Signora; zij zal mij tot een' uwer huisgenooten maaken, en ik zoude in de
geheele stad er geene kunnen vinden, die mij beter bevalt. Mag ik hoopen, dat het
u niet onaangenaam zijn zal, eenen vreemdeling in uw huis te zien?’ - ‘In het geheel
niet,’ antwoordde zij met naïviteit; ‘het zal mij in tegendeel zeer lief zijn, indien gij
van tijd tot tijd met mij een praatje wilt houden. Mijn man verveelt mij verschrikkelijk
met zijne eeuwige Vegtverhaalen; en uitgaan mag ik niet: want ik ben van
Porto-Legnago, en heb hier geene maagschap.’
IK. Maar gij hebt hier tog vrienden en vriendinnen?
ARCANGELA. Slegts eene Vriendin, mijne buurvrouw POLLONIA, die mij gezelschap
houdt, terwijl mijn man op reis is. Zij kent de stad, en zegt dat de vrouwen hier zeer
vuilaartig zijn, vooral tegen vreemdelingen. Zij zullen reeds van mij veel kwaads
hebben gesproken.
IK. De Dames zullen nijdig zijn, omdat gij haar verdonkert.
ARCANGELA. Dat zegt mijn man ook, en daarom wil ik niets met haar te doen
hebben. Ik kan het tog niet helpen dat zij niet mooi zijn.
- Dit zeide zij zonder eenige verwaandheid in gebaaren en stemme, en scheen
in het geheel niet te denken, dat het onvoegzaam konde weezen, te erkennen, dat
zij haaren spiegel en de luiden moest gelooven, dat zij schoon was. Op haar bevallig
gelaat lag een diepe ernst, die bij haare jeugd treffend afstak; en niets minder
vertoonde zij dan de zucht om te behaagen. Ik had haar nog niet zien lachen. Zij
scheen noch onvergenoegd, noch gelukkig te zijn, en haaren stand draagelijk te
vinden, omdat zij nog niemant hadt ontmoet, welke in haar het denkbeeld hadt
verwekt, dat dezelve bevalliger konde zijn. Zij was reeds drie jaaren gehuwd, en
nog scheen haare gestalte zich niet volkomen ontwikkeid te hebben. - Ik vraagde
haar, of zij te Porto-Legnago dan ook geene vrienden en vriendinnen hadt gehad?
‘Ja,’ was haar antwoord, ‘eene Non en de Abtdis van het Urseliner Klooster, waarin
ik ben opgevoed.’
IK. Leeven dan uwe Ouders niet meer, Signora?
ARCANGELA. Neen; ik heb ze niet gekend: zij zijn beiden gestorven, toen ik nog
geen jaar oud was. Van de Minne
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zondt mij mijn Voogd na het Klooster, alwaar ik tot op mijn vijftiende jaar zeer
vergenoegd geleefd heb. Toen haalde hij mij in zijn huis, en zeide mij, dat zich eene
gelegenheid hadt aangeboden, mij voordeelig uit te huwen. Ik bedankte hem voor
zijne vaderlijke zorgen, en vernam, dat de persoon, die om mij aanzoek deedt,
Signor ANTONIO heette. Ik ken hem als een braaf Man, zeide mijn Voogd, en dat wij
van hetgene ik bezat, en hetgene zijn ampt opbragt, zeer wel konden leeven. Eenige
dagen daarnaa kwam hij ons bezoeken, en omdat hij mij verzekerde dat hij mij
beminde, en ik het zeer goed bij hem zoude hebben, dankte ik de Heilige
Jonkvrouwe, dat zij mij arm meisje eene zoo gelukkige verzorging liet vinden, en
trouwde hem. Eerlijk heeft hij zijn woord gehouden, en tot heden toe mij nog geen
verzoek geweigerd.
IK. Ik kan ook niet begrijpen, dat iemant, die niet blind is, u iets kan weigeren.
ARCANGELA. De Abtdis heeft mij evenwel veele dingen geweigerd, hoewel zij niet
blind was. Ik mogt haar ook in het laatst niet lijden; zij wilde mij bij de Non, die mijne
Vriendin was, niet eens laaten slaapen.
- Ik stond voor de schoone ARCANGELA als een boerejongen voor de Rekentafel,
waarop hem de Meester zijne eerste Divisiesom heeft voorgeschreeven, zonder
hem iets anders te zeggen, dan: Divideer dat eens. Met haare naïve eenvoudigheid
was zij voor mij, in het derde jaar haars huwelijks, een raadzel. - Toen zij mij dus in
gedagten zag, vraagde zij, of het mij beliefde, wederom na beneden te gaan? - Wij
kwamen wederom in de keuken, en vonden Signor ANTONIO bezig met de vliegen
van zijnen Soldano weg te jaagen. ‘Zult gij nu bij ons blijven?’ vraagde hij. - ‘Ja,’
was mijn antwoord, ‘indien wij het omtrent het geld kunnen eens worden.’
ANTONIO. Ach! indien de goede God u in mijn huis heeft geleid, om mijn arm beest
wederom te herstellen, zal ik niets begeeren, en u nog zeer dankbaar zijn.
IK. Hetgene ik ter geneezinge van den hond doen kan, zal ik gaarne doen; maar
gij moet mij toestaan, mijnen hospes te betaalen.
ANTONIO. Indien gij het zoo wilt hebben, dan kunt gij geeven hetgene u billijk dunkt.
Doch hoor nu eens, hoe het arme beest zucht.
IK. Laat hem maar zuchten; morgen zullen wij zien, wat ons verder te doen staa.
Ik hoop dat het niets zal te beduiden hebben.
Wij namen plaats voor het vuur, ik in het midden, ANTONIO aan mijne regter, en
ARCANGELA aan mijne linkerhand. Het gesprek liep eerst over mijn huisweezen,
vervol-
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gens over mijne reis; eindelijk vraagde mijn hospes, of ik van Weenen zelf ware?
IK. Neen, ik ben uit Saxen.
ANTONIO. Gij zijt derhalven uit een Luthersch land?
IK. Ja.
ANTONIO. Denk eens, ARCANGELA! Il signor é paesane del Lutero!
ARCANGELA. Gij zijt evenwel ook niet Luthersch?
IK. Vergees mij, Signora! Ik ben Luthersch.
ARCANGELA. Santa Vergine, che peecato! - Maar wilt gij u dan niet bekeeren?
IK. Hoe kan ik dat doen, terwijl ik overtuigd ben, dat mijn Geloof het waare is?
ANTONIO. Verblinding! verblinding, Mijnheer! - Maar kent gij dan wel onzen
Christelijken Godsdienst? Wij willen u dien uitleggen, en dan zult gij duidelijk zien,
dat het de beste is, - dat men zonder denzelven niet in het Paradijs kan komen.
Heilige ANTONIUS van Padua! wat heeft die LUTHER al veele goede zielen op zijne
conscientie! Zeg mij. mijn vriend! wilt gij u bekeeren, als ik u bewijs, dat de Christelijke
de alleen zaligmaakende Godsdienst is?
IK. Indien gij mij kunt overtuigen, dat ik niet op den regten weg na het Paradijs
ben, zal ik zeer zeker den beteren weg kiezen. Maar ik vrees, dat gij er veel werks
aan zult hebben.
ARCANGELA. Dat is zeer gemakkelijk! Alwie niet van onze heilige Kerk is, die is
verdoemd: hoe kan dan een Ketter in het Paradijs komen? Begrijpt gij dat niet?
IK. Maar, lieve Signora! ik geloof volgens mijnen Godsdienst niet, dat alle
menschen verloren gaan, die van den uwen geene belijdenis doen.
ARCANGELA. O dio! che ostinazione! Heb ik het u dan niet gezegd? en indien gij
mij niet wilt gelooven - zij stondt in haast op, kreeg een boek, hetwelk op de commode
lag, en wees mij zegepraalende de plaats: Ogni eretico va dannato, se prima di
morire per la grazia dello Spirito santo non viene convertito: ‘Alle Ketters worden
verdoemd, indien zij vóór hunnen dood, door de genade van den Heiligen Geest,
niet tot bekeering komen.’ Nu gelooft gij het tog?
IK. Wij hebben ook boeken, Signora, waarin het tegendeel staat.
ANTONIO. Laat mij ook eens spreeken, ARCANGELA! Zoo spoedig als gij denkt kan
men het met eenen Ketter niet eens worden. LUTHER tog heeft zich door de
geleerdste Kardinaalen niet willen laaten onderrigten! Zeg eens, Mijnheer! gelooft
gij aan de heilige Sacramenten?
IK. Wij hebben twee Sacramenten.
ANTONIO. Den Doop en het Avondmaal, niet waar? Ik

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

553
heb het ergens geleezen. Maar begrijp nu, indien gij aan alle de Sacramenten
geloofde, en aan een niet, ware het voor de zaligheid uwer ziele even erg, alsof gij
aan geen van allen geloofde. - (Misschien voelde hij, dat ook dit bewijs voor mij niet
zeer overtuigend zijn konde; althans, zonder mijn antwoord af te wagten, voegde
hij er nevens:) Als de oude Vader GIACOMO hier komt, ARCANGELA, zullen wij hem
verzoeken met Mijnheer te spreeken; hij zal hem voorzeker tot andere gedagten
brengen.
ARCANGELA. Och ja! gij hebt gelijk, ANTONIO: dat is een zeer geleerd man; hij zal
hem duidelijk doen zien, wat hij in het toekomende te verwagten hebbe, indien hij
in zijne verblinding volharde.
IK. Ik ben u zeer dankbaar, dat gij voor mijne ziel zoo bezorgd zijt; maar ik verzeker
u, dat ik in gemoede mij bezwaard vind, met eene Godgeleerde van beroep mij tot
een godgeleerd geschil in te laaten, terwijl ik zelf niet geleerd ben. En indien hij mij
met er daad zoo verre bragt, dat ik op zijne bewijzen niet meer wist te antwoorden,
zoude ik liever op staande voet de stad willen verlaaten, dan mij aan het gevaar
blootstellen, door zijne geleerde welspreekendheid misschien tot dwaalingen vervoerd
te worden. Gij beiden verstaat uwen Godsdienst, zoo als ik den mijnen, en voor uwe
vermaaningen zal ik niet doof zijn. Hetgene gij mij gezegd hebt, en in het toekomende
over dit onderwerp nog zeggen zult, zal ik overweegen, en mij tegen de betere
overtuiging niet verzetten, tot welke uw gesprek mij veelligt zal brengen. Den Pater
zoude ik in allen gevalle met het vermoeden hooren, dat hij mij wilde verschalken,
om de eere te hebben van eenen Ketter te bekeeren. Van uwen goeden wil ben ik
overtuigd, dat gij alleen mijn best zoekt, en wil daarom met een dankbaar genoegen
uwe gronden hooren, en dezelve in opregtheid toetzen.
- Hier stoorde Soldano, door eene vrugtelooze pooging om op te staan, onze
twistrede. Mijne bekeering lag wel mijnen huiswaard en diens vrouwe na aan het
hart, maar de geneezing van den hond nog nader - althans in de eerste dagen. Dit
was natuurlijk! De kinderlooze moet iets in de plaats van een kind beminnen, al
ware het maar eene verzameling van meerschuimen pijpekoppen, eene snoepende
kat, of een wel onderweezen hond. ANTONIO's en ARCANGELA's vaderlijke en
moederlijke tederhartigheid hadt, in afwagting van kleinen, die niet wilden komen,
inmiddels den goeden Soldano als kind aangenomen; en het deedt, diensvolgens,
geene schande aan hun hart, zoo min als aan mijne arme ziel, dat de zorge voor
mijne godgeleerde verbetering hen dan alleen bezig hieldt, wanneer geene
bedenkelijke toevallen angstige twijfelingen aan de herstelling van hunnen geliefden
hond deeden
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ontstaan. Het bewees alleen, dat het werktuig der Theosophie aan hunnen schedel
niet zoo sterk uitpuilde als het werktuig der Kinderliefde - waarvan mijn Patient door
het beloop der dingen het voorwerp was geworden. Intusschen kan, in de
hulpbetooning aan natuurlijke toevallen, de geringste verwijling dikmaals gevaarlijk
zijn; maar met de Bekeering, zoo lang men niet op het uiterste ligt, heeft het zoo
groote haast niet. Doch naar maate het zich met Soldano tot beterschap schikte,
wierdt, zoo als het gemeenlijk gaat, het deelneemen in zijnen toestand minder
ernstig, en de Arts won van de oplettendheid van den Heer, en vooral der Dame,
aliengskens zoo veel meer, als de Kranke verloor, naardien deeze hen niet meer
scheen noodig te hebben. Toen de hond, naa verloop van eenige dagen, wederom
op alle vier pooten begon te loopen, bemoeide zich ANTONIO nog met hem;
ARCANGELA dagt niet meer aan hem, en wierdt er nu zoo zeer op gesteld, mij tot
haaren Proselijt te maaken, dat zij hem dikmaals met harde woorden het zwijgen
opleide, wanneer hij, even als een in eene ziekte verwend kind, de verlorene
oplettendheid wederom tot zich zogt te trekken, en daardoor haar in de rede stoorde.
Zij moest welhaast opmerken, dat bij ons huisselijk disputeeren mijne tegenwerpingen
tegen haar alleen altijd veel zwakker waren, dan wanneer haar man presideerde.
Tegen hem bragt ik zoo veele tegenwerpingen in, en verdeedigde tegen zijne
Regtzinnigheid mijne Luthersche begrippen zoo kragtig, dat hij zich dikwijls moest
redden met uit te roepen: ‘Indien gij Pater GIACOMO maar wilde hooren!’ ARCANGELA's
gronden en vermaaningen hoorde ik met leergierige oplettendheid aan, en zat bij
wijlen, in plaats van te antwoorden, zoo diep in gedagten, dat zij moest denken, de
regte snaar te hebben getroffen. Dit was van het gelukkig gevolg, dat zij eindelijk
geen deel meer aan het gesprek nam, wanneer haar man van mijne dwaalingen
begon te spreeken; zonder te spreeken, streelde zij dan Soldano, die zijn' kop op
haar' schoot leide, en liet Signor ANTONIO begaan. Maar wanneer hij beneden
geroepen wierdt, hervatte zij den draad van het gesprek, en bragt door bewijzen ad
hominem mijne ketterij dikmaals in het naauw. Zij voelde, dat zij met haare
sluitredenen bezwaarlijk in mijne overtuiging eene iets beteekenende bres konde
maaken, en zogt daarom mijn verstand in het hart te ondermijnen. Deeze was
inderdaad zijne zwakke zijde. Als zij met de woorden: ‘Lieve FERDINAND! word rog
een Christen; ik moet u gered zien!’ mij haare schoone hand toereikte, en mij
daarenboven met haare fraaie zwarte oogen zoo smeekend aankeek, dan wist ik
mij niet anders te redden, dan door eene - daar aan beantwoordende houding. Ik
kuste de kleine hand met al het vuur - der dankbaarheid, hield dezelve in de mijne,
en zeide: ‘Bidden moet gij mij niet, lieve Signora;
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te zeer smart het mij, iets niet te kunnen doen, hetgene gij verlangt! Ik zoude veelligt
de zwakheid hebben, u iets te belooven, hetwelk mij naderhand zoude berouwen.
Deeze schoone oogen moet ik toedrukken’ - ik deed het met mijne lippen - ‘indien
gij mij niet wilt verleiden, om aan mijne inwendige overtuiging ongetrouw te worden.’
Toen ik de eerstemaal tot dit redmiddel de toevlugt nam, tradt ARCANGELA, met
haaren gewoonen ernst, bloozende, eene schrede agteruit; kwaad was zij evenwel
niet, noch - naar het scheen - verwonderd over hetgene daarbij in haar omging. Zij
zweeg eenige oogenblikken, even alsof zij zich bedagt, en zeide daarop, met
nedergeslagene oogen en zeer zagte stemme: ‘Indien gij genegenheid gevoelt, mijn
verzoek in te willigen, begrijp ik niet, waarom gij het niet zoudt willen doen.’ - ‘Omdat
mijn verstand er tegen is, beste Vriendin!’ was ik dwaas genoeg te antwoorden. Bij
Vrouwen liggen neiging en verstand nooit met elkander overhoop; dit staat tot geene
in de zelfde betrekking als de Kamenier tot haare Mevrouw. Hoe konde mij dan
mijne kleine Misslonaris begrijpen? hoe konde zij weeten, dat, in het binnenste des
Mans, Gevoel en Verstand, gelijk twee even magtige Koninginnen, regeeren, die,
beurtelings overwinnende en overwonnen wordende, bestendig met elkander om
de alleenheersching vegten? - Haar hoofdtje hadt zich nooit tegen haar hart
voorslagen veroorlofd. ‘Gij spreekt tog van uw verstand, even alsof het u niet
toebehoorde!’ zeide zij.
- ‘Hij hinkt nog al gestadig aan den regter agterpoot!’ riep ANTONIO ter deure in,
terwijl ik ARCANGELA's oogen wederom wilde toedrukken - ‘wat is daar tegen te
doen?’ Hij hadt met Soldano eene wandeling gedaan. Ik bekende hem openhartig,
dat mijne ondervinding niet verder strekte, en dat ik het niet durfde waagen, nieuwe
middelen te beproeven, die, veelligt, eene nadeelige werking zouden kunen ndoen.
Ik ken wel iemant, liet ik er onmiddelijk op volgen, die hem misschien spoedig in
den grond zal geneezen; maar hij woont te Padua. Indien gij Soldano daarheen
konde zenden!
ANTONIO. Ik zelf moet binnen kort te Padua zijn, en zoude in allen gevalle eenige
dagen vroeger ... Maar hoe heet die man?
IK. Het is de jonge Dokter B., welken ik geduurende mijn veertienjaarig verblijf
aldaar heb leeren kennen. Hij maakt in het bijzonder zijn werk van de Physiologie
der Dieren, en ik weet dat hij veele honden ontleed, en er een geheel boek over
geschreeven heeft. De vraag is alleen, of hij het niet voor spotternij zoude houden,
een vierbeenigen Patient aan te neemen.
ANTONIO. Maar hij kent u tog wel. En zoudt gij mij
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dan niet de vriendschap willen doen, eenige regels aan hem te schrijven? Dan zoude
ik hem misschien kunnen overhaalen. Wat dunkt er u van, ARCANGELA, indien ik
overmorgen met Soldano de reis aanname? Met acht dagen moet ik tog rekening
doen.
ARCANGELA. (Bloozende.) Zoo als u goeddunkt.
ANTONIO. Nu, luister eens! schrijf eenige regels; ik zal zoo dra mogelijk
wederkeeren, opdat gij u niet te lang bij mijne Vrouw en POLLONIA verveelt - naa vier
of vijf dagen op zijn langst.
Ik schreef:
‘Aan den Heer Dokter B.
Signor ANTONIO, die mijn goede huiswaard en vriend is, brengt U op mijnen
raad zijnen hond, wien een Stier in een gevegt heeft gekwetst. Ik zelf heb
zijne geneezing begonnen, en hoop daarom, dat Gij het niet voor eene
beleediging zult houden, indien ik u ernstig verzoeke, dezelve te voltooien.
Heb slegts de goedheid, hem niet uit uwe handen te geeven, voordat hij
volkomen geneezen is. Drie persoonen zult Gij daarmede grootelijks
verpligten, die aan het lot van het arme dier het leevendigst deel neemen:
te weeten, Signor ANTONIO, diens jonge Vrouw, en
Uwen Vriend -.’
Ik las hem den brief voor; hij bedankte mij, en bepaalde zijne reis tegen
overmorgen.
Den geheelen volgenden dag zat ARCANGELA in diepe gedagten, sloeg de oogen
neder, als ik haar aankeek, en sprak geen woord van mijne Bekeering. ANTONIO
verzogt mij, hem te verzellen; en toen ik hem verzekerde, dat het sombere Padua
voor mij eene onverdraagelijke plaats was, beval hij zijne Vrouw en POLLONIA, die
reeds ontboden was om toebereidzels tot de reis te helpen maaken, voor mijne
vervrolijking te zorgen. POLLONIA beloofde het. ‘Indien gij langer dan vier of vijf dagen
te Padua blijft,’ zeide ik, ‘zult gij waarschijnlijk mij hier niet meer vinden.’ ARCANGELA
keek mij met droefheid aan, en ANTONIO stondt er zoo ernstig op, dat ik ten minste
voor zijne wederkomst niet zoude vertrekken, dat ik het hem moest belooven.
Den volgenden morgen wierdt Soldano in de kabriolet geholpen; zijn Meester
zette zich naast hem neder, en reedt af. Ik wenschte hem van harte eene goede
reis, maakte de schoone ARCANGELA en haare Vriendin, die nog voor de deur
stonden, mijn compliment, en ging in mijne kamer, alwaar ik den geheelen
voormiddag bleef, tot dat ik wierd afgeroepen om te
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eeten. Dit deed ik om twee goede redenen: vooreerst wilde ik POLLONIA doen
gelooven, dat ik in ARCANGELA's gezelschap weinig belangs stelde; ten tweede wilde
ik deeze eenige tijdverveeling doen gevoelen, en daardoor na mijn gezelschap te
meer doen verlangen.
Toen ik in de keuken trad, hield zich ARCANGELA alsof zij kwaad was, of was het
in de daad; hetwelk mij om POLLONIA's wille zeer aangenaam was; en daar ik ook
geduurende den maaltijd weinig sprak, konde zij onmogelijk gelooven, dat wij beiden
verlangden, bij elkander te zijn: te meer, omdat ik terstond naa den maaltijd mij
wederom verwijderde. Intusschen bleef het voor mij niet bedekt, dat mijne
leermeesteres rood wierdt van spijt, toen ik haar zoo spoedig verliet. Maar in
POLLONIA's tegenwoordigheid konde ik haar leerling niet zijn; ik verlangde een
afzonderlijk onderwijs. Geduurende een half uur had ik, in mijne kamer aan het
venster staande, alle lastige vriendinnen verwenscht, en vergeefs overlegd, hoe ik
met fatsoen de oude heks van den hals zoude kunnen schuiven, toen ik haar met
MARIA ten huize uit komen en de straat zag optreeden. Zij droegen een Boek en
Roozekrans, en gingen derhalven ter Kerke. Met eene vrij sterke hartklopping ging
ik na beneden. De keuken was gesloten; ik klopte aan, en ARCANGELA vraagde, naa
een weinig bedenkens, wie er klopte? Uw Leerling, was mijn antwoord. Zij hadt,
naar het schijnt, in gevolge van mijn gedrag, dien dag gehouden, geen bezoek van
mij verwagt, en deedt eerst open, toen ik met de woorden: ‘Ik vrees dat ik u belet
doe,’ mij reeds wederom omkeerde. ‘Ik had geene hoop meer,’ zeide zij gevoelig,
‘heden nog die eere te zullen genieten.’ - ‘Indien gij wist, lieve Vriendin, hoe zeer
mij de tijd heeft verveeld, zoo zoudt gij mij beklaagen; maar ik kan POLLONIA's
grijnzende tronie niet dulden, en wil liever uw gezelschap missen, dan het mij door
een zoo haatelijk bijvoegzel laaten bederven. Een zoo aangenaam gezelschap, als
het uwe, wil ik met niemant deelen.’ Ten blijke van verzoeninge reikte zij mij de
hand, en zeide, terwijl ik die aan mijne lippen drukte: ‘Gij kent POLLONIA niet; het is
eene zeer goede Christin.’
IK. Dat wil ik niet ontkennen; maar het is ook eene zeer haatelijke Christin, en
zoude mij voorzeker nooit tot haaren Proselijt maaken. Alleen uit eenen mond als
deezen - (ik wees daarop niet met den vinger) - hoor ik gaarne, hetgene ik niet
hooren moest, naardien uw deelneemen in mijn geluk mij boven alles zoo dierbaar
is, dat ik, in spijt van het gevaar, om voor de zoete overreeding deezer - lippen - te
moeten onderdoen, verlange, dezelve om mijnentwille zich te zien openen.
ARCANGELA was zeer getroffen. ‘Ik verheug mij,’ zeide zij, ‘dat gij mijne goede
oogmerken erkent; indien
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gij slegts ook mijnen goeden raad wilde volgen! - Hoe hartelijk zoude ik de heilige
Maagd danken, dat zij mij u deedt ontmoeten, indien gij - haar ook daarvoor dankte!’
- Nooit, zeker, werd het Geloof van eenig' eerlijk' Lutheraan op zwaarder proef
gesteld! En, daar ik zwak genoeg geweest was om in dien ongelijken strijd dus
ongewapend te volharden, had ik nu ook al de kragt van mijn Verstand noodig, om
eene zoo schoone Verzoekster, die zoo veel vermogt op mijn Gevoel, te kunnen
wederstaan. Intusschen, hoe flaauwer mijne verdeediging, des te leevendiger werden
ook haare aanvallen. De goede ARCANGELA! Altijd zal ik haar dankbaar zijn: want
zij meende het wel met mij. - Ter goeder uure nam ik mijn afscheid. ANTONIO dankte
den behouder van zijnen hond met een vuur, als hadde hij zelf het voorwerp geweest.
En ARCANGELA?... POLLONIA gaf den hardnekkigen Ketter het heilige kruis agterna.
En ARCANGELA?... Zij weende zagt, reikte mij haare schoone hand, en beloofde,
haaren Vriend zoo min te zullen, als hij haar immer kan vergeeten. Nog scheen haar
smeekend oog te zeggen: ‘Lieve FERDINAND, word tog een Christen!’
(*)

Verschrikkelijke uitwerking der dweeperije .
In de Stad Dantzig heeft ten allen tijde de Christelijke en menschlievende gewoonte
plaats gehad, dat misdadigen, aan wien het doodvonnis uitgevoerd zal worden, ter
hunner voorbereiding voor de Eeuwigheid, Geestelijken van hunne gezindheid en
ter hunner keuze toegezonden worden, die, dikwijls reeds vier à zes weken vóór
de openbare strafoefening, den veroordeelden in de gevangenis bezoeken; zoo ras
dit geschiedt, vervangen de Zielverzorgers elkander, en de gevangene is geen uur
zonder den bijstand van een Geestelijken. - In het begin det laatstverloopene Eeuw
wierd aldaar een moordenaar, SCHRUVE genaamd, ter dood gebragt; de pogingen
ter zijner voorbereiding wierden met verdubbeling van ijver voortgezet, met dat
gelukkig gevolg, dat hij, naar alle menschelijke beoordeeling, een zaligen uitgang
uit dit leven had. - De veelvuldige moorden door hem begaan, zij-

(*)

Dit Stukje, medegedeeld door den Heer johannes plaat, j.g. zn., in 's Hage, berust, 'gelijk ons
de Zender berigt, op het allezins geloofwaardig getuigens van diens Vader, een Dantziger,
en die een ooggetuige van dit verhaal is geweest, hetwelk wij niet ondienstig achteden te
vesmelden.
de redacteur.
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ne voorgaande allerboosaardigste levenswijze, de edelmoedige pogingen der
Luthersche Leeraars, tot wier Gemeente hij behoorde, en derzelver gezegende
gevolgen, door de geheele Stad en omtrek bekend wordende, maakten de
Dweepzucht gaande. Een anderzins deugdzaam en zedelijk goed Burger, doch
ongelukkig door de Werken van JACOB BOHEEM, of BÖHM, op het dwaalspoor gebragt,
en het hoofd vol mystieke grillen hebbende, stelt zich voor een groot zondaar te
zijn, onkundig van het uur zijns doods, die hem onverwacht, en misschien
onvoorbereid, konde overkomen, en dus, dacht hij, stond hem eene ongelukkige
Eeuwigheid voor de deur; ‘deze arme zondaar, daarentegen, had alle gelegenheid
ter voorbereiding gehad,’ enz. Hij nam derhalve het besluit, om zich door het begaan
van eene moord in die zelfde gewenschte gelegenheid te stellen. Dit voert hij uit,
vermoordt een mensch, en geeft zichzelven bij het Geregt aan. In zijne gevangenis
was het al bidden, zingen en gemoedelijke redeneringen met zijne Zielverzorgers;
en hij ondergaat zijn doodvonnis met de koelbloedigste bedaardheid, stervende als
een welverzekerd Christen. - Dit hielp de overige gemoederen in beweging. Vóór
het einde der strafoefening waren er reeds vier dergelijke moorden geschied en om
dezelfde reden. Deze moordenaars wierden insgelijks ter dood gebragt; ten
straftooneele verschijnende, zongen zij het bekende Lied: Allein Gott in der Höhe
sey Ehr! Toen geraakten de overige gemoederen zoodanig aan het hollen, dat geen
mensch zijn leven meer zeker was, en zich niemand meer op de straat of openbare
plaatsen durfde vertoonen, alzoo die Dweepers allen gevaar trotseerden, en
moordden om gevat te worden en een zaligen dood te sterven. Zelfs de Kindermeid
van den Presidentschepen wierp het jongste kind in de Motlau, bleef er zoo lang bij
tot dat het ver genoeg naar zee gedreven was om niet meer gered te kunnen worden,
en gaf zich dadelijk bij het Geregt aan; ‘dit kind had zij gelukkig gemaakt; het had
nog geene moedwillige zonden begaan, had dus geene zware verantwoording; zij
had den Heere Christus voor hetzelve gebeden; het zou dus zalig zijn, en zij kon
nu ook zalig sterven.’ - Deze anderzins zoo volkrijke en drukke Stad wierd een
woestijn; de beurs was geheel ledig; alle handel stond stil; de kerken, anders
doorgaans opgepropt van toehoorders, wierden op zijn hoogst door leeraar en
kerkenraad bezocht; met één woord, het geheele godsdienstige, burgerlijke en
mercantiele bestaan dezer ongelukkige Stad scheen geheel ontbonden; tot eindelijk
de Magistraat (Dantzig haar eigen regt hebbende) besloot, die moordenaars geen
doodstraf meer aan te doen, maar dezelve aan de vilderskar te laten kluisteren, en
de vuilnis der straten, goten en riolen, op de marktdagen, door dezelve, onder
geleide van do
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vildersknechts, te laten opruimen, die hen, bij het minste verzuim, duchtig moesten
afrossen. (Het is bekend, dat, in Duitschland en de overige Noordelijke Landen, de
vilder, vilderskar en vilderszweep, het ophalen van krengen en hetledigen van riolen,
de alleruiterste infamie is.) En dit had de gewenschte uitwerking: de overige
Dweepers, ziende dat zij op die wijze geen zaligen dood meer te wachten hadden,
lieten af van hunne onmenschelijke razernije - en allengskens herkreeg de Stad
hare gewone levendigheid, en kerk en raadhuis en beurs, en alle neringen en
hanteringen, bloeiden als voorheen.

Turksche geestigheid.
Een Turksch Heer van rang, bij uitsteekenheid leelijk van aangezigt en gestalte,
was, volgens 's Lands gebruik, getrouwd aan eene Vrouwe, zonder haar, vóór den
trouwdag, ongesluijerd gezien te hebben. Haare persoonlijke aanvalligheden waren
niet grooter dan die van haaren Egtgenoot. - Op den morgen naa de
huwelijksvoltrekking vroeg zij, aan wie zijner vrienden zij vrijheid hadt, zich met
ongedekten aangezigte te vertoonen. ‘Laat het,’ was zijn antwoord, ‘vrijlijk aan al
de wereld zien, maar bedek het voor mij.’ - ‘Geduld,’ was haar eenig antwoord. ‘Dat heb ik niet,’ voerde hij haar te gemoet. - Zij daarop: ‘Ach! ik dagt dat gij geduld
in eene groote maate bezat, dewijl gij uwen afzigtigen langen neus al uw leeven
gedraagen hebt!’
In No. XI. Meng., bl. 462. reg. 16 van ond., staat verstonden, lees verstonden. En
in dit No. bl. 534. reg. 13. STABO, lees STRABO.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Onderzoek wegens den dompeldoop.
Het is bekend, dat de Baptisten, zoo wel in Engeland als in Noord-America, en dat
de Christenen in ons land, bekend onder den naam van Collegianten of
Rhijnsburgers, den doop bedienen bij wijze van onderdompeling, zoodat, voor eenige
oogenblikken, het geheele ligchaam des doopelings onder het water gedompeld
wordt; - en tevens is het bekend, dat de voorstanders van die praktijk beweren, dat
die manier van doopen het meest overeenstemt met de wijze, waar op Joannes de
Dooper, de Apostelen en de eerste Christenen gedoopt hebben. - Maar, onlangs
lezende en overpeinzende den zin en zamenhang van Paulus woorden Rom. VI:4,
waarin de verdedigers van den Dompeldoop het sterkste bewijs voor hunne praktijk
meenen te vinden, zoo kwam mij dat bewijs niet alleen ten uitersten zwak, maar
zelfs geheel ongegrond voor. - Die uitkomst spoorde mij aan ter overweging en ter
beproeving der overige bewijzen, die bijgebragt worden voor deze manier van
doopen. En het Resultaat was, dat mij niet alleen alle bewijzen voor den Dompeldoop
onvoldingend voorkwamen, maar dat ik nu op voldoende gronden meen te durven
staande houden, dat bij de eerste Christenen de Dompeldoop nooit in gebruik
geweest is, en dat ook deze wijze van doopen niet is van Goddelijke instelling. Mijne gronden voor deze ontkenning zal ik hier ter neêr stellen, en, acht men ze
gewigtig genoeg om in dit Mengelwerk geplaatst te worden, dan verwacht ik dit
geschreven opstel aldaar gedrukt te zullen wedervinden.
Ik begin met een onderzoek van de plaats Rom. VI:4. Wij zijn met met hem
begraven door den doop in den dood; welke woorden de voorstanders van den
Dompel-
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doop dus verklaren: ‘Gelijk de ligchamen der afgestorvenen begraven worden, zoo
zijn wij, die gedoopt zijn, in onzen doop insgelijks begraven, alleen met dat
onderscheid, dat, daar de ligchamen der afgestorvenen overdekt worden met aarde,
wij daarentegen overdekt geweest zijn met water.’ - ‘Door in den doop ons ligchaam
te dompelen onder water, beelden wij onze begrafenis met Christus af, en door ons
opklimmen uit het water onze opwekking met hem tot een nieuw leven:’ zoo spreekt
J. GALE, in zijn boek over den Kinderdoop, bl. 19. - Ware die uitlegging eene
waarachtige uitbreiding en ontwikkeling van de leer, aldaar voorgedragen door den
Apostel, indedaad dan zoude deze plaats voor de praktijk van den Dompeldoop,
en ten bewijze dat de eerste Christenen den doop alzoo bediend hebben, zonder
tegenspraak zijn. Maar hoe? bijaldien het daarentegen blijkt waarachtig te zijn, dat
de oude Joden nimmermeer het gebruik gehad hebben, hunne lijken in eene kist
te leggen, en nog veel minder dezelve met aarde te overdekken? Dan, dunkt mij,
wordt de sterkste kracht van dat bewijs ontzenuwd. - Dat intusschen bij de oude
Joden dat gebruik nimmer heeft plaats gehad, daarvan vinden wij een duidelijk
betoog in de verhalen der H. Geschiedenis.
De Stamouders immers der Joden, Abraham en Sara, Isaak en Rebekka, Jakob
en Lea, werden die na hunnen dood begraven en met aarde overdekt, gelijk thans
onder ons de gewoonte is? Neen, derzelver ligchamen werden in doeken gewonden,
en, zonder kist, op eene daartoe bereide plaats bijgelegd in de grafspelonke des
akkers te Machpela, tegen over Mamre of Hebron.
De volgende gebeurtenis doet ons zien, dat die wijze van begraven onder de
Israëlieten in stand gebleven is. In het 13 H. van het 2 B. der Koningen vinden wij
opgeteekend, dat eens de dragers, bij de begrafenis van een zeker man, onverhoeds
van verre eene bende Moabieten zagen naderen; dat zij, zulks ziende, uit schrik
voor den vijand, besloten, om het lijk, dat zij droegen, niet te begraven in het graf,
voor hetzelve bestemd, maar in een ander graf, nader bij gelegen, waarin te voren
het ligchaam van den Profeet Eliza begraven was; en dat daarop, terwijl ze zulks
deden, de man, die met overhaasting in het graf neêrgelaten
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werd, zoodra deszelfs ligchaam het gebeente van Eliza's ligchaam aanraakte, weder
herleefde. - Dat verhaal levert ons een duidelijk bewijs op, voor eerst, dat de
ligchamen der gestorvenen toen in geene kisten gelegd werden; en ten anderen,
dat men toen ook de gewoonte niet had, om de lijken met aarde te overdekken. Trouwens het komt mij waarschijnelijk voor, uit aanmerking van den eerbied, dien
ten allen tijde de overblijvenden voor de ligchamen der afgestorvenen hebben, dat
het overdekken met aarde niet eer in gebruik gekomen is, voor dat men begonnen
heeft de lijken in kisten te leggen. Misschien heeft wel eene pestziekte, en de vrees
voor besmetting, daartoe de eerste aanleiding gegeven: dan daarvoor heb ik geen
bewijs.
Voorts blijkt het, dat ook dezelfde wijze van begraven heeft plaats gehad in de
dagen, toen onze gezegende Heiland hier op aarde verkeerde. Immers het ligchaam
van den zoon der weduwe te Naïn was geenszins in eene kist gelegd, maar werd,
alleen in doeken gewonden; op eene bare gedragen. Van daar, dat, toen onze Heer
tot den dooden zeide: jongeling! ik zegge u, sta op! hij terstond ging overeinde zitten,
en begon te spreken.
Ook Lazarus, die reeds vier dagen in het graf gelegen had, toen hij, die de
opstanding en het leven is, zeide: Lazarus! kom uit! kwam terstond te voorschijn,
terwijl hem noch kist, noch aarde, daarin verhinderden, zijnde alleenlijk omwonden
met grafdoeken.
En wie weet niet, dat het ligchaam van Jezus, onzen Heer, zelven, nadat hij aan
het kruis gestorven was, geenszins opgesloten in eene kist, maar, in fijn lijnwaad
gewonden, gelijk, zegt Joannes, (H. XIX:14.) de Joden de gewoonte hebben van
begraven, door Jozef van Arimathea en door Nicodemus, in het familiegraf des
eersten, zijnde een graf in eene steenrotse uitgehouwen, op eene daartoe gemaakte
rustplaats is neêrgelegd, en alzoo begraven?
Aangezien er van het graf van Jozef van Arimathea gezegd wordt, dat er een
groote steen werd voorgewenteld, en van dat van Lazarus, dat er een steen was
opgelegd; (Matt. XXVII:60. Joan. XI:38.) zoo komt het mij niet onwaarschijnelijk
voor, dat, terwijl de aanzienelijken uit de Joden uitgeholde rotsen voor hunne
begraafplaatsen hadden, de overigen slechts ruime gra-
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ven gehad hebben, gedolven in de aarde, waarin de lijken naast elkander werden
neêrgelegd, geenszins overdekt met aarde, maar alleen met een grooten steen,
boven of over de opening des grafs. - Trouwens, dat niet alle graven boven de
aarde, of uitgeholde rotsen, maar dat de meeste gegravene groeven waren in de
aarde, bedekt alleen met een steen, zulks blijkt duidelijk uit de volgende woorden
van onzen Heiland: Wee u! gij Schriftgeleerden en Farizeërs, gij geveinsden! want
gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de menschen, die daar over
wandelen, weten 't niet.
En nu, zijn de aangehaalde bewijzen niet voldoende ter overtuiging, dat de oude
Joden nimmer het gebruik gehad hebben, om hunne lijken in eene kist te leggen,
en nog veel minder, om dezelve met aarde te bedekken? En blijkt derhalve niet, dat
de gemelde uitlegging van Paulus woorden aan de Christelijke Gemeente te Rome,
afgeleid uit de overdekking van de lijken met aarde, voor ongegrond moet gehouden
worden? - Wij, die in dezen tijd leven, en in dit land wonen, wij vinden wel eenige
overeenkomst tusschen de Onderdompeling en de Begrafenis, uit hoofde dat onze
lijken met aarde overdekt worden; maar om de gemelde redenen heeft Paulus die
overeenkomst noch willen, noch kunnen bedoelen.
Hoe moeten dan, zal mogelijk iemand vragen, de aangehaalde woorden van den
Apostel verklaard worden?
Paulus leert daar, dat zij, die Christenen zijn, niet meer in de zonde moesten
leven, d.i. naar hunne zondige en bedorvene begeerlijkheden; vermits zij dat ligchaam
der zonde, waarin die ongeregelde neigingen en vleeschelijke begeerlijkheden
huisvestten, moesten aanmerken als met Christus gestorven en begraven te zijn,
en dat wel door den doop, d.i. door eene opregte belijdenis des geloofs, bij den
doop afgelegd. - ‘Door de belijdenis des geloofs, bij den doop afgelegd, (wil Paulus
zeggen) zijn wij met Christus derwijze vereenigd, dat wij als met hem, ten aanzien
van het ligchaam der zonde, gestorven en begraven zijn, en dat wij ook met hem
weder zijn opgewekt, om in nieuwigheid des levens te wandelen, niet naar de
voorschriften van het ligchaam der zonde, of van den ouden mensch, die met hem
gekruisigd is,
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maar naar de leer en voorschriften van zijn heilig Evangelium.’
Indien wij, zegt hij vs. 5, in den zelfden zin, met hem eene plante geworden zijn
in de gelijkmaking zijns doods, zoo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner
opstanding: dat is niet, (gelijk velen meenen) ‘indien wij met Christus gestorven zijn,
dan zullen wij ook met hem opstaan ten eeuwigen leven.’ Deze waarheid, ofschoon
anderszins zeer gegrond, wordt echter daar niet geleerd. - Neen: de Apostel wil
zeggen: ‘indien wij met Christus, ten aanzien van het ligchaam der zonde of van
den ouden mensch, gestorven zijn, dan moeten wij ook met hem opstaan, om in
heiligheid en geregtigheid te leven in Christus voor God.’
De Apostel Petrus bedoelt het zelfde, daar hij in zijnen eersten brief zegt: (H.
II:24.) hij heeft onze zonden in zijn ligchaam gedragen op het hout, opdat wij, de
zonden afgestorven zijnde, der geregtigheid leven zouden.
Paulus wil derhalve, in de plaats Rom. VI:4, geenszins zeggen, dat de doop eenige
overeenkomst heeft met de begrafenis van het ligchaam van Christus; - dat is, uit
den zamengang te besluiten, geheel zijne bedoeling niet: - maar hij wil zeggen: ‘Zoo
wij in het geloof, bij den doop beleden, ons opregtelijk met Christus vereenigd
hebben, dan moeten wij onszelven, van dien tijd af, aanmerken, als, ten aanzien
van den ouden mensch, met hem gekruisigd, gestorven en begraven geweest te
zijn, en ook met hem opgewekt, om nu voortaan, in hem, in heiligheid en
godzaligheid, en in de betrachting van alle zedelijke deugden voor God te leven.’
In de nu uitgelegde woorden van Paulus vinden wij geene reden om te besluiten,
dat in de dagen der Apostelen de Dompeldoop in gebruik geweest is, en dat Paulus
daarop zoude gedoeld hebben. - Noch ook blijkt zulks ('t welk een tweede bewijs
is, waarop men zich beroept) uit de beteekenis van het woord doopen, in den
grondtekst βαπτίξειν. - Die de verdediging van den Dompeldoop zich tot eene taak
gesteld hebben, beweren, dat doopen in den grondtekst beteekent geheel met water
overdekken, aangezien men zich van dat woord bedient in dusdanige gevallen,
alwaar eene geheele onderdompe-
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ling volstrekt noodzakelijk is; en besluiten derhalve, dat alzoo insgelijks de doopeling,
uit krachte van het woord doopen, geheelenal met water moet overdekt worden.
Dat het Grieksche woord die beteekenis heeft, van iets geheel onder het water
of onder eene andere vloeistof te steken, wil ik geenszins ontkennen; maar tevens
houde ik staande, dat het ook in eene andere beteekenis voorkomt, in die namelijk
van eene besprenging, of liever afwassching.
In het eerste boek van Mozes (H. XXXVII:31.) lezen wij, dat de broeders van Jozef
deszelfs rok namen, en dien doopten in het bloed van een geitenbok. - Hier zekerlijk
beteekent doopen niets anders dan besprengen of bevlekken: want indien zij dezen
rok geheel met bloed geverfd hadden, dan zouden zij hun oogmerk niet hebben
kunnen bereiken, en hunnen vader niet hebben kunnen in den waan brengen, dat
zijn zoon Jozef door een wild dier verscheurd was. - Maar mogelijk merkt men hier
op aan, dat daar bij de Zeventigen niet staat ἐβάπτισαν, maar ἐμὀλυναν.
Uit de boeken des N. Verbonds echter is volkomen blijkbaar, dat aldaar het woord
baptizein (βαπτιξειν) meermalen voorkomt in de beteekenis van afspoelen of
afwasschen. Zelfs onze Nederduitsche Overzetters hebben het zoo vertaald; en
van daar is het, dat dit den Nederduitschen lezer niet in het oog valt. - Mark. VII:4
wordt van de Farizeërs verbaald, dat zij, van de markt komende, niet eten, ten zij
dat ze eerst gewasschen (in den grondtekst staat gedoopt) zijn. - Zoo ook, in het
zelfde vers, de wasschingen (het doopen) der drinkbekers. - Luk. XI:33. De Farizeër,
dat ziende, verwonderde zich, dat Jezus niet eerst vóór het middagmaal zich
gewasschen hadde: in 't Grieksch staat er gedoopt was. - Nog eens, daar de Schrijver
van den brief aan de Hebreërs spreekt over de Mozaïsche wet der plegtigheden,
zegt hij, dat dezelve bestond in spijzen en dranken en verscheidene wasschingen:
in den grondtekst staat doopen of doopingen. Hebr. IX:10. - Dus uit het Bijbelsche
gebruik van het woord baptizein, of doopen, kan het ook niet bewezen worden, dat
het door onderdompelen moet vertaald worden, daar het duidelijk op onderscheidene
plaatsen beteekent afspoelen of wasschen.
Zien wil, in de derde plaats, op hetgeen de heilige
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geschiedenis ons zegt van de wijze, waarop onze Heer zelve en zijne Discipelen
gedoopt zijn, dan vinden wij wel van sommigen opgeteekend, dat zij in het water
gegaan, maar geenszins, dat zij met het geheele ligchaam onder het water
gedompeld zijn. - Uit het gezegde van Mattheus: (H. III:16.) Jezus, gedoopt zijnde,
is terstond opgeklommen uit het water, blijkt wel, dat Jezus in de Jordaan gegaan
is, maar geenszins, dat hij met het geheele ligchaam onder het water geweest zij.
- Zoo ook lezen wij van Filippus, (Hand. VIII:38.) dat hij met den Kamerling van de
Koningin Candace afdaalde in het water, en hem doopte; maar geenszins, dat hij
hem onderdompelde. - Ja, ik weet mij geene plaats te herinneren, waarin de
Onderdompeling of geleerd wordt, of door een wettig besluit uit kan worden afgeleid.
Voorts schijnt mij de praktijk van den Dompeldoop te strijden met de
waarschijnelijkheid der H. geschiedenis. - Op het eerste Pinksterfeest na onzes
Heeren Hemelvaart werden er omtrent 3000 tot de gemeente van Christus
toegedaan, kort daarna nog omtrent 2000. (Hand. II:41 en IV:4.) Zijn die allen in
eene rivier of in het ééne of andere badwater onder het water gedompeld? Is dat
waarschijnelijk? - Neen, het komt aannemelijker voor, dat zij in eene enkele of in
onderscheidene woningen te Jerusalem met eenig water of op het hoofd of in het
aangezigt gewasschen zijn, tot een zinnebeeld van geestelijke reiniging, en
afwassching van zedelijke besmetting. Want de doop is geen zinnebeeld van den
dood, maar van de afwassching of reiniging van de zedelijke onreinigheid des harten:
in welken zin de Apostel Petrus zegt, in zijnen eersten brief, (H. III:21.) dat de doop,
die ons behoudt, niet die is, welke is eene aflegging van de vuiligheid des ligchaams,
maar die, welke eene vrage is eener goede consciëntie tot God.
Is Lydia, eene vrouw, (Hand. XVI:14.) in de rivier gegaan, en alzoo bij
onderdompeling gedoopt? - Men antwoordt: in Macedonie is het minder koud, dan
in onze gewesten. - Zonder daarop te willen aanmerken, blijft er nog eene andere
bedenking over. Was het wel overeenkomstig met de wetten van welstandigheid
en eerbaarheid, dat eene vrouw, al was zij ook niet ontkleed, in de tegenwoordigheid
van mannen zoo diep in het water ging?
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Hoe zal men ook de zwarigheid oplossen, voorkomende in het verhaal van den
Stokbewaarder te Filippi, die in 't midden van den nacht gedoopt is? Heeft die man,
met zijn huisgezin, (want hij werd gedoopt met alle de zijnen) de gevangenis en
misschien ook de stad durven verlaten? - Misschien, zou men nog kunnen
antwoorden, misschien heeft die man een bad gehad in zijne woning. - Toegestemd:
maar zijn dan huisbaden geschikt voor de Onderdompeling? Zijn ze niet veeleer
alleen bestemd tot wassching en reiniging van het ligchaam? Ook nu worden er in
ons land, en meer nog elders, gevonden, die baden of badkuipen in hunne huizen
hebben: maar hoe zeer ongeschikt zijn dezelve, om daarin den Dompeldoop te
bedienen?
Hoe leidt ons dat alles, om te denken, dat de doop der eerste Christenen niet
anders geweest is, dan eene afwassching slechts van een gedeelte van het ligchaam
van hem, die gedoopt wierd; en dat deze afwassching geschiedde, of aan den kant
eener rivier, of door middel van eenig water binnen in de woningen!
Eindelijk zal ik er nog één bewijs tegen den Dompeldoop bijvoegen, afgeleid uit
de onderstelling, dat de Doop, van Joannes den Dooper af, moet aangemerkt worden
als eene plegtigheid van Goddelijke instelling; welk gevoelen ik belijde te omhelzen,
schoon ik het hier niet zal zoeken te bewijzen.
Is niet die plegtigheid, bijaldien zij bij onderdompeling moet geschieden, voor
hem, die ze ondergaat, ten uitersten benaauwend en verschrikkelijk, bovenal voor
vrouwen, die zulks minder dan vele mannen te voren ooit beproefd hebben? Geen
wonder! want het is het beginsel van een weg, die naar den dood leidt. - Wordt niet
daardoor alle stichting en opwekking weggenomen, schrik en ontsteltenis
daarentegen, op het gevoel van de aannadering des doods, ten zij men vooraf wel
onderwezen zij, hoe zich bij die praktijk te gedragen, daarvoor in de plaats gesteld?
- Strookt dat met het gevoelen, dat die instelling van Goddelijken oorsprong zoude
zijn? Ontdekken wij daarin de hoogste Liefde en de Wijsheid des Oneindigen? - En
waar is het nuttig doeleinde, waartoe die schrik en ontsteltenis zouden dienen? Is
dan eene afwassching zonder onderdompeling, slechts van een gedeelte des
ligchaams, niet even vol-
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doende, daar toch de natmaking van den uiterlijken mensch geenszins de doop is,
die ons behoudt?
Alle deze bewijzen, te zamen genomen, bevestigen mij in mijn te voren gemeld
gevoelen, dat bij de eerste Christenen de Dompeldoop nooit in gebruik geweest is,
en dat ook deze wijze van doopen niet is van Goddelijke instelling.
Niet zeer lang geleden, ik bekenne het, ben ik zelve nog van een ander gevoelen
geweest; maar bij de overweging van de bovengemelde bewijzen heb ik dat gevoelen
moeten doen plaats maken voor een ander, dat mij toeschijnt beter gegrond te zijn.
Ja, ik ben nu van oordeel, dat de tegenwoordige besprenging, of liever afwassching
van het aangezigt, minder ver afwijkt van de oorspronkelijke instelling van de
plegtigheid des H. Waterdoops, dan de Onderdompeling.
ICHNEUTES.

Over de vlekken en vliezen, dat is, de gedeeltelijke en geheele
verduistering der Cornea. Door F. Buchner, Chirurgijn, Oog- en
Stads Breukmeester enz. te Amsterdam.
Om de behandeling van deze stoffe duidelijker te maken, dan wanneer ik alleen
voor bekwame Ontleed- en Natuurkundigen schreef, ook om mij beter te doen
verstaan door iedereen, zal ik vooraf iets van het Hoornvlies of de Cornea moeten
zeggen.
Het hoornvlies, ook doorschijnend hoornvlies genaamd, is een, uit verscheide op
elkander geplaatste en door een allerfijnst tusschenweefsel gescheidene platen
bestaande, vlies - dit tusschenweefsel heeft natuurlijk zijne eigen af- en aanvoerende
vaten, om hetzelve te onderhouden, en deze vaten moeten noodwendig een helder
vocht voeren, zoo wel als de vaten, die over de Cornea heen loopen.
Deze eenvoudige schets zal ons de ziekte van de Cornea, die wij thans
voorhebben te behandelen, beter kunnen leeren kennen.
Ik zal dit trachten duidelijker te doen zien. Wat zijn de
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vlekken en verduisteringen der Cornea anders, dan eene uitstorting en stilstand van
eenige ziektestoffe, of een vreemd ligchaam in de vaten of het weefsel, soms ook
eene plaatselijke beleediging van de platen, die de Cornea formeren, en bijzonder
derzelver tusschenweefsel; hieruit volgt dikwijls eene zamenplakking of vereeniging
van deze platen op elkander, en dus eene vernietiging van dat weefsel, en daardoor
verduistering van een of meer lagen der platen.
Dat het zeggen van een uitmuntend man ook hier waar is, ‘de oorzaak of de ziekte
zelve wel gekend, is de helft der genezing,’ zal blijken, als men zich voorstelt, dat
eene scrophuleuse of venerische stoffe, of etter op of tusschen de bladen der
Cornea, als de oorzaak van de vlek erkend zijnde, de behandeling van eenen
anderen aard is, dan wanneer dit door eene uitwendige beleediging zich voordoet.
Ik zag dikwijls op het gebruik van gepaste inwendige middelen, met en zonder
afleidingen op den arm of nek, verduisteringen van dezen aard zonder eenig
plaatsmiddel als zigtbaar verdwijnen.
Om duidelijk te wezen, zal ik de gebreken, die de verduisteringen der Cornea
maken, en daardoor het zien hinderen, opgeven, en dan de onderscheide middelen
ter geheele of mogelijke genezing daarvan mededeelen.
1. Wanneer, door eene aderspattige uitzetting der vaten van de Adnata (wit van
het oog), het bloed voortgestuwd wordt in de watervaten, die over de Cornea heen
gaan, of deze vaten zelve verlengd worden of zich uitbreiden over de Cornea, en
in vliezen overgaan, wordt hierdoor geboren het gebrek, dat men onder den naam
van Pterygium, of vlerk, heeft doen kennen. Wanneer deze verzameling van vaten
zich digt aan den rand der Cornea plaatst, ziet men soms, gelijk ik dit meer dan
eens zag, als een dun wit floers tusschen de bladen, mogelijk alleen tusschen de
bovenste, hetwelk voortgangen maakt of zich uitbreidt over de geheele oppervlakte,
en eene geheele verduistering in het zien veroorzaakt. Dat dit tusschen de bladen
dus in het weefsel zit, blijkt, wijl in dit geval de buitenste oppervlakte der Cornea
gepolijst blijft. De lijders zien in dit geval met open oogen, gelijk wij, met gesloten
oogen voor een helder licht geplaatst, door de oogleden.
2. Wanneer, door Pokstoffe of eenige andere oorzaak,
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een deel van de buitenste bladen des hoornvlies vernietigd is, kan het watervocht
naar buiten eene uitzetting maken; welke uitzetting men Staphyloma zou kunnen
noemen.
3. Eene verzameling van etter tusschen de bladen der Cornea noemt men Onyx,
of abscessus Corneae.
4. Wanneer de bladen der Cornea geheel of ten deele gewond zijn: dit gebrek
noemt men wonde (vulnus) van het hoornvlies. En
5. Als er eene vereeniging van het binnenste bekleedsel der oogleden, door eene
aangeboren of verkregen oorzaak, op het geheel of een gedeelte der Cornea bestaat,
welke, na de beste kunstmatige scheiding, echter over dezelve een vliezig wezen
nalaat.
Deze vijf soorten zijn de eenige (zoo ik meen) die de geheele of gedeeltelijke
verduistering der Cornea door vlekkén veroorzaken. Naar mate van de uitgebreidheid
in diepte of omtrek van dezelve, en naar derzelver oorzaken, is de mogelijkheid van
geheele of gedeeltelijke herstelling.
Bestaat er eene kwaadaardige aderspattige uitbreiding van vaatjes over de geheele
Cornea, dan verschilt dit veel van eene ligte, die slechts als een roode draad over
dezelve loopt; maar nemen deze vaatjes eene bandachtige of vliezige gedaante
aan, dan zullen zij, naar mate zij minder of meerder de uitgebreidheid van het
hoornvlies bedekken, een groot beletsel in het zien te wege brengen.
In de opgegeven soort van Staphyloma barst soms de Cornea of derzelver
overgebleven bladen open, en het oog is dikwijls geheel verloren, of laat eene
verduistering na, die geheel of ten deele is te herstellen.
Eene verzameling van etter tusschen de bladen van het hoornvlies verschilt naar
mate van deszelfs uitgebreidheid, diepte en oorzaak; hiernaar wordt de verduistering
grooter, en is ligter of bezwaarlijker te genezen.
Een verwonde Cornea verschilt naar de plaats waar, en het werktuig met hetwelk
dezelve gewond is; het likteeken toch, dat gemaakt wordt door de snede bij eene
wel gedane operatie van de Cataract door uitneming, brengt geen nadeel toe in het
zien; alle verwondingen derhalve, die hinder aan het zien nalaten, komen hier alleen
in aanmerking.
Eene vereeniging van den binnensten wand der oogleden
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met het buitenste van het hoornvlies, uit eene oogöntsteking of kneuzing, of welke
oorzaak ook ontstaan, maakt de verduistering grooter naar derzelver uitgebreidheid.
Geen voornemen hebbende, over de behandeling dezer gebreken te schrijven,
maar enkel over de verduistering, die over de Cornea geheel of ten deele gemaakt
wordt, zal ik verder over dezelve mij niet uitlaten - ik zal dus overgaan tot de vlekken
en verduisteringen, en derzelver onderscheidene behandeling.
Naar mate van de plaatsing, dikte, grootte en oorzaak der vlekken en
verduisteringen op de Cornea, is de geheele of gedeeltelijke herstelling minder of
meer gemakkelijk en mogelijk.
Alle vlekken der Cornea verduisteren het zien niet; de plaatsing derhalve op dat
gedeelte derzelve, dat de lichtstralen moet doorlaten, verduistert minder of meer
naar derzelver dikte of grootte; desniettemin is het noodig, zelfs die geen nadeel in
het zien veroorzaken, indien mogelijk, weg te maken, wijl zij soms over de Cornea
meer uitgebreid worden, bij gelegenheid van eene nieuwe oogöntsteking.
Van het dunste vliesje of ligtste verduistering, soms naauwelijks te ontdekken,
daar de lijder evenwel over het zien als door een floers klaagt, tot de zoo zeer in
het oog loopende parelwitte vlek of hoogte op de Cornea; van deze, als een stip
gezien, tot eene bedekking over de geheele Cornea, deze allen verschillen naar de
oorzaken.
Wil men dan geheel of ten deele herstellen, dat is, wil men het zien verbeteren,
moet de oorzaak gekend worden, welke de verduistering te weeg bragt, of er
aanleiding toe gaf; dit is een rationale of redenmagtige Empirie; en is dezelve niet
uit des lijders gestel of omstandigheden te ontdekken, moet men zich tot een of
ander hulpmiddel bepalen, 't welk de ervaring ter bestrijding van de naaste of
waarschijnlijke oorzaak aan de hand geeft.
Wanneer de vaten van het wit van het oog door eene zekere aandoening, als
daar zijn een scherpe wind, vreemde ligchamen enz., verwijd worden, bloed
ontvangen en doorlaten tegen hunnen aard, worden de bloedbolletjes voortgestuwd
in de weivaten, en de wei opgehoopt, hierdoor een witte vlek gemaakt, en wordt dit
bloed verder voortgeperst, dan verwandelt deze witte
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vlek in een roode trits van vaten over dezelve; indien deze prikkel ophoudt, wijkt dit
bloed; en wordt het afgevoerd door plaatsmiddelen of afleidingen, dan blijven er
over, naar de grootte der roode verzameling, enkele strepen of geheele vlekken.
Zeer dikwijls wordt deze roode verzameling van vaten genezen door een papje van
rooden wijn of wel de moer, en het overblijvende vlekje door de canarijzuiker met
tindeelen; helpen deze middelen niet, wordt die roode verzameling hardnekkig en
de witte vlek uitgebreid, kan men het een of ander zamentrekkend instrooisel
beproeven van de vitriol., alumen enz.; maar kan de lijder dit niet verdragen, moet
men dezelve trachten te overwinnen door vernietiging met het mes of de schaar;
dit gebrek kan zoo hardnekkig zijn, dat, wanneer men dit niet stout bij herhaling
verrigt, alle verdere poging vruchteloos wordt gemaakt; want dikwijls hebben deze
vaatjes zulk eene hebbelijkheid verkregen tot nieuwen aanwas, dat men in 2 of 3
dagen alle of andere uitspattingen terug ziet; men moet derhalve, met een haakje
of pincet, de grootste dier vaatjes vatten, doorknippen, en is het mogelijk, niet voor
den Heelmeester, maar kan het de lijder verdragen, die trits van vaatjes wegpellen;
ik spreek hier niets van het werktuig van WOOLHAUZE, omdat het mij voorkomt niet
zoo zacht te kunnen worden gebezigd als het mes of de schaar, wijl door hetzelve
ontsteking moet geboren worden en dus de pijn vermeerderen.
Na de gedane ruïne, het zij dan geheele of gedeeltelijke, moet men met brandewijn
en water, of een sterk Goulards-water, de bloeding stillen, en den volgenden dag
instrooijen of indruipen eenig zamentrekkend middel van de vitriolum of alumen. Is
de lijder volbloedig, dan belette men de uitvloeijing niet te schielijk, maar bevordere
liever dezelve, of doe hem eene aderlating, en geve hem verkoelende
laxeermiddelen, hem brengende onder eene sobere dieet. De oorzaak van dit gebrek
is somtijds al te heete vuren, eene brandende zon, als in Oost of West, en het lang
gebruik van geestrijke dranken in bloedrijke gestellen. Indien de lijder zich aan deze
geneeswijze niet kan of wil onderwerpen, dan is de genezing of wegneming van
deze vlek onmogelijk; in tegendeel zij zal toenemen in grootte en dikte, het
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geheele oog bedekken, en dus het geheele gezigt wegnemen.
Alle vlekken der Cornea, heb ik gezegd, zijn niet dezelfde; zij verschillen naar
hare oorzaak en plaatsing. Zit een vlek op de bovenste oppervlakte of lamel des
hoornvlies, dan zal zij ligt wijken, na het wegnemen van de oorzaak der ontsteking,
of scherpe tranen door eenig afvagend middel, of het wegnemen der cilia, oogharen,
die door eene omgekeerde rigting den oogbol prikkelen, of door in het geval van
inwaartskeering des ooglids (entropium) hetzelve door sterke kleefpleisters te
verwennen. Want zou het niet de grootste dwaasheid zijn, wanneer men eenig zich
vastgehecht hebbend vreemd ligchaam in de Cornea zitten liet, en bedacht was om
op de verduistering zelve te werken? Zou het dus geene dwaasheid zijn,
etterverzameling tusschen de bladen der Cornea te laten zitten; of kon men hope
hebben, om eene verduisterde Cornea, welkers holle zijde door eene nagebleven
verdikte etterstoffe bezet was, zonder op deze kwaal te letten, te genezen? Dit niet
alleen; er komen vlekken op de Cornea uit eene inwendige oorzaak, die ras genezen
door gepaste middelen, zonder iets plaatselijks; zoo ziet men dit zelfs soms door
eene afleiding op den arm. Ondertusschen zijn er zeer vele vlekken en
verduisteringen, die eene plaatselijke hulp behoeven; en deze hulp verschilt naar
mate van de dikte en grootte der verduistering; eene verhoogde vlek, die men wel
eens parel noemt, is nimmer te genezen door plaatsmiddelen, zonder dezelve eerst
met het mes te verdunnen; dit zelfde is ook waar, als de geheele Cornea met een
dik vlies als bedekt is, met andere woorden, als alle de platen der Cornea zonder
tusschenscheidsel zijn en één geheel uitmaken. Om dit wel te verstaan, dient men
te weten, dat men slechts een zeer klein punt van verdunning noodig heeft om het
zien te bewerken; met eene voorzigtige hand en een scherp mes is dit wel te doen,
gemakkelijker evenwel als de buitenste lamella alleen, dan wanneer die allen, tot
de onderste toe, daar in betrokken zijn; men weet onder de bewerking tot het levende
gekomen te zijn (want toch is de staat, waarin de Cornea hier ondersteld wordt, als
dood) als zich een weinig bloed vertoont. Wanneer nu deze afsnijding tot het levende
gedaan is, moet men dagelijks versch geper-
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ste noten-olie ten minste driemaal daags in het oog doen, tot dat men zijn oogmerk
bereikt heeft.
Wanneer de geheele Cornea door eene geheel witte platte vlek bezet is, heb ik
dikwijls met vrucht het oog des nachts met warme pappen laten stoven, of om de
stoffe tusschen de bladen der Cornea te verdunnen, of de verharde bladen te lenigen,
wanneer ik 3, 4, en die het verdragen konden 6 reizen elken dag het roode mixtum
binnen de vaneenwijking der oogleden deed brengen.
De meeste vlekken en verduisteringen der Cornea hebben eene inwendige
oorzaak. Eene overgebleve Pok- of Mazelstosfe, Koningszeer en Venusziekte zijn
de meeste, althans de voornaamste oorzaken. Eene goede verstandhouding derhalve
tusschen den Doctor en den Chirurgijn, zoo de laatste daarvoor alleen, om de eene
of andere reden, kan noch mag berekend wezen, is de beste weg om nuttig te zijn
bij den lijder. Een kind werd, eenige jaren geleden, voor mijne deur door een ander
metselkalk in de oogen gegooid. Vreemd was het voor mij te zien, welke spoedige
aandoening deze natte kalk op het hoornvlies had; hetzelve wierd oogenblikkelijk
wit. Ik deed niet, gelijk ik dit eens van iemand hoorde in een gelijk geval, die deze
stoffe in het oog liet en met de moer van rooden wijn deed pappen, waardoor het
ooglid aan het oog vastgroeide; maar ik spoelde hetzelve uit met zoetemelk; de
reeds vastgehechte kalkdeelen nam ik zoo veel mogelijk weg, en deed in het oog
zoete olie druipen; dit liet ik eenige dagen vervolgen, tot dat ik den kalk, door dezelve
verstompt, gemakkelijk uit het oog ontlastte; en ik had het genoegen, dit kind door
de noten-olie verder geheel te herstellen.
Dit geval en meer van die soort zijn uitzonderingen op dezen regel.
De inwendige oorzaak gevonden zijnde, moet men de heerschende stoffe door
hare eigen en welbekende specificae bestrijden; het is altoos goed, eene afleiding
op den arm er bij te voegen; dikwijls is het noodig, deze te bespoedigen, en er
bloedzuigers bij aan het oog te plaatsen; vesicatoria aan de slapen, achter de ooren,
ook in den hals, - als men onderstellen mag dat het een gevolg is van eene nog
bestaande smetstoffe; maar is het ge-
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brek plaatselijk, dan kan men meest volstaan enkel op de vlek te werken .
De plaatselijke hulp, zeide ik zoo even, verschilt naar de grootte en dikte der vlek;
behalve het reeds opgegevene, moet ik hier nog bijvoegen, dat zeer vele vlekken
kunnen genezen worden, als de lijders gedulds genoeg willen oefenen om de gepaste
middelen aanhoudend tot de genezing toe te gebruiken; dus las ik in het Journal
de Physique, 1780, dat in groote verduisteringen der Cornea de dikste lamella
afgepeld zijnde, waarop reeds het zien ten deele hersteld was, de vlek door het
aanhoudend gebruik van noten-olie geheel genezen wierd; dit voorbeeld bewijst
dus veel, zeer veel voor de geringere vlekken.
Een geheele lijst van middelen zijn daartoe door de Schrijvers opgegeven; ik
bediene mij meesttijds alleen van deze olie; slechts weinige lijders kunnen die niet
verdragen; in dit geval bedien ik mij van de met rozenwater een of meermaal
gewasschen Reuzel of Boter met eene kleine hoeveelheid roode praecipitaat, of de
witte suiker in een tinnen vijzel wel sijn gewreven, ook het linim. oculare van St.
Yves.
Als de vlekken somtijds de zachte middelen weerstreven, voege ik de vitriol. alb.,
de alumenustum bij het genoemde poeder. Een aanhoudend voortzetten van het
gebruik dezer middelen door den Heelmeester zoo wel als den lijder zelven zal
eindelijk eene goede uitkomst geven; en als de oorzaak inwendig blijft, pare men
daarbij, dit spreekt van zelve, op den duur, inwendige middelen; of laat ik liever
zeggen, men trachte zonder ophouden de oorzaak der kwaal door hare eigen
middelen te bestrijden; want zoo ergens, hier is het zeker: de oorzaak der kwaal
weggenomen zijnde, wijken de gevolgen; de gevolgen ten minste worden dan
gemakkelijker.

(*)

Men vergunne mij hier eene waarschuwing in te lasschen. Er zijn particulieren, ook eenige
van de kunst, die op een hoogen toon de lijders wijsmaken, dat spaanschevliegen de beste
vochten van de oogen trekken, en de menschen blind maken. Dat dit eene grove dwaling zij,
is allen deskundigen ten overvloede bekend.
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Montbard. Fragment eener Reize in de Zuidelijke Departementen
van Frankrijk. Door Millin.
- - - Wij keerden terug na Montbard, alwaar wij ten vier uure aankwamen. Wij haastten
ons om deeze plaats te bereiken, verheerlijkt door den arbeid van den onsterflijken
BUFFON, en die nog lang het doel van letterkundige pelgrimaadjen zal blijven.
Wij wierden geleid door den heuschen LAPIERRE, die veertig jaaren lang tuinman
geweest is bij den Graaf DE BUFFON, en nog heden oppasser is in dit verblijf voor
(*)
de Weduw van deszelfs ongelukkigen Zoon . Meer gelijkt het huis naar eene groote
burgerwooning, dan naar een Kasteel; het staat aan den grooten weg, en het plein
is van agteren. Om in den tuin te komen, moet men eenen trap beklimmen; deeze
tuin ligt op de puinhoopen van het oude Kasteel, welks muuren de terrassen
uitmaaken. Boven op staat nog een achthoekige toren; hier deedt BUFFON zijne
waarneemingen omtrent den terugkaatzenden wind; zijn stand is honderd veertig
voeten boven de kleine rivier Braine, die de stad doorstroomt. Deeze schilderagtige
en zonderlinge tuin zoude bezienswaardig zijn, al ware het dat hij niet zoo veel
belang deedt stellen door de denkbeelden, welke hij herinnert. Niet zoo wel wordt
hij nu onderhouden, als ten tijde van zijnen doorluchtigen eigenaar; doch de
uitlandsche boomen, welke hij aldaar in zeer groote menigte hadt verzameld, vormen
er aangenaame boschjes; de bloemen, egter, ziet men er niet meer, welke BUFFON
ZOO gaarne met eene kwistende hand tusschen de boomen plantte. De moestuinen
liggen in het zuidwest, op zeven terrassen; de tuinen zijn in alles ten getale van
dertien.

(*)

Hij is op het Revolutionaire schavot gesneuveld, met bedaardheid en deftigheid deeze woorden
spreekende: ‘Burgers! mijn naam is BUFFON.’ Zij toonen, dat hij eene verheven ziel bezat, en
des eerbieds bewust was, welken die naam aan menschen moest inboezemen, die geene
moordenaars of beulen waren.
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Met geene mogelijkheid konde er van eene zoo woeste en boersche ligging beter
partij getrokken worden.
De goede LAPIERRE wees ons alle de plekken, in welke zijn Meester meest
behaagen schepte; inzonderheid wees hij ons het Cabinet, waarin BUFFON in de
zwaare zomerhitte ging zitten werken; het is binnen in een Paviljoen, bij den naam
van den Toren van St. Lodewijk bekend. HERAULT DE SECHELLES heeft deeze
eenvoudige Werkplaats (Laboratoire) beschreeven. Men treedt er binnen door eene
groene dubbelde deur; van binnen gelijkt het naar eene kapel, ter zaake van de
hoogte van den zolder; de muuren zijn groen geverfd. In het bijzonder deedt LAPIERRE
een ander Cabinet opmerken; het is een klein vierkant gebouw, staande op den
rand van een terras; BUFFON hieldt aldaar zijn verblijf een groot gedeelte van het
jaar, omdat het andere te koud was. Uit dit Paviljoen breidt zich het gezigt uit over
eene vlakte, van de rivier de Braine doorsneeden, en van hoogten omzoomd, die
zeer fraaie gezigten opleveren. Hier heeft BUFFON meest alle zijne Werken
geschreeven; hij begaf zich derwaarts met zonneöpgang, deedt de vensterluiken
en deuren naauwkeurig sluiten, en werkte tot twee uure bij het licht van eenige
waskaarzen. Prins HENDRIK, die dit eenvoudig Cabinet ging zien, noemde het de
Wieg der Natuurlijke Historie. JEAN JAQUES ROUSSEAU, voordat hij er binnen tradt,
viel op de knieën, en kuschte den deurdrempel. Ten tijde van BUFFON was dit Cabinet
met de afbeeldingen van eenige vogelen en dieren versierd. Welk een vermaak
zouden wij geschept hebben, in het beschouwen van die afbeeldingen, in het zien
van die oude lederen stoelen, van die zwartgemaakte houten tafel, van die ruwe
laadtafel van nooteboomenhout, welke in dit Cabinet stonden, van den ouden
leuningstoel, in welken BUFFON plagt te zitten, met het borstbeeld van NEWTON voor
zich! Doch de revolutionaire roovers hebben dit vermaak aan de vrienden der letteren
benijd: zij hebben dit heiligdom der Zanggodinnen uitgeplonderd, wiens
eenvoudigheid hetzelve tegen hunne heiligschendende schraapzucht hadt moeten
beschermen; niets is er van deeze meubelen overgebleeven, die, in weerwil van
derzelver ouderwetschheid, heden ten dage tegen goud zouden opgewogen worden.
Wij konden van dit Cabinet niet scheiden, en wij
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verbeeldden ons, BUFFON er nog te zien, met zijne muts van grijze zijde op het hoofd,
en gekleed in zijnen rooden nachtrok met witte streepen. Wij hoorden hem, onder
de gemeenzaame uitdrukkingen, c'est çà, tout çà, pardieu! die treffende en
diepzinnige woorden voortbrengen, die zijn vernuft eenslags aankondigden. Nogtans
moesten wij ons verpijnen om deeze tuinen te verlaaten, om het overige der stad
te bezien, ten einde om 's anderendaags vroeg op reis te kunnen gaan. Onder het
afdaalen gingen wij voorbij de Kolom, welke de Heer BUFFON, de Zoon, ter eere van
zijnen Vader hadt opgerigt. Men heeft dit Gedenkteeken in weezen gelaaten; doch
het Opschrift, welk de kinderlijke liefde heiligde, weggenomen: even alsof de
gewaarwordingen der natuure een hoon voor de vrijheid waren. Dus luidde het
Opschrift:
EXCELSAE TURRI, HUMILIS COLUMNA; PARENTI SUO, FILIUS BUFFON.

1785.

AAN DEN HOOGEN TOREN DE LAAGE KOLOM; AAN ZIJNEN VADER, BUFFON DE
ZOON.

1785.

De goede LAPIERRE, zijne onderrigtingen berekenende naar het belang, welk wij
er in stelden, liet voor ons niets onopgemerkt; hij wees ons het huis van DAUBENTON,
dien gestadigen medeärbeider van BUFFON; hij wees ons den trap, welken BUFFON
alle morgens ten vijf uure beklom, om zich na het Cabinet te begeeven, welk wij
bezogt hadden.
Wij gingen na de Kerk, op eene zeer hooge plaats gelegen; wij zagen er geene
gedenkteekens, aan BUFFONS naagedagtenisse gewijd; doch ondanks de woede,
die dezelve heeft vernield, is zijn naam onvergankelijk. Het eenvoudig grafteeken,
welk hij voor zijne belangrijke echtgenoote, Mejuffrouw DE SAINT-BLIN, hadt opgerigt,
is insgelijks verdweenen. Men gaat na deeze Kerk langs eenen trap; doch er is een
weg voor de rijtuigen. Digt daarbij ligt eene vlakte, en een weg met boomen beplant,
van waar men het gezigt op de stad en het omliggende land heeft; hier was het dat
BUFFON, naa de groote Mis te hebben bijgewoond, gelijk hij zeer geregeld deedt,
wandelde, in een rijk geborduurd
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gewaad uitgedoscht, door zijnen Zoon begeleid, van Vader IGNATIUS verzeld, en
van boeren omringd.
Gaarne hadden wij de Smelterijen gezien, uit welke BUFFON zijn voornaamste
inkomen hadt; doch daartoe zouden wij eene mijl buiten de stad hebben moeten
gaan. De Schaapenstal, in welken de doorluchtige DAUBENTON proeven heeft
genomen tot verbetering van de wol, zoude insgelijks onze opmerking verdiend
hebben; doch er zijn geene schaapen meer.
Spoedig hadden wij de kleine stad Montbard doorwandeld, die door de Braine in
tweeën wordt verdeeld. De dag was bijkans gedaald, toen wij na onze herberg
keerden, alwaar een nieuw vermaak op ons wagtte. Wij hadden geweigerd, in het
posthuis onzen intrek te neemen, omdat het te verre buiten de stad was, en wij
waren in het wapen de Ecu afgetreeden. Deeze herberg wordt opgehouden door
den Heer GAUTIER, eertijds Kok bij BUFFON: ik geloof, dat, indien hij minder bekwaam
geweest ware, wij zijne keuken voortreffelijk zouden gevonden hebben; doch dezelve
was inderdaad zeer goed. Mejuffrouw GAUTIER, die sedert haare jeugd met haar'
man in het huis van den grooten man gewoond heeft, was opgetogen over de
geestdrift, van welke zij ons doordrongen zag. Zij hieldt ons gezelschap geduurende
onzen maaltijd, deedt ons met veel oplettendheids opdisschen, verhaalde ons
verscheiden bijzonderheden, BUFFON, diens familie, en de lieden betreffende, die
Montbard bezogt hebben, en noemde ons de naamen van alle de Geleerden, welke
zij gekend hadt. Vernomen hebbende dat wij na het Daufineesche gingen, gaf zij
ons eenen brief mede aan den Heer DE FAUJAS. Wel gaarne zouden wij Mejuffr.
BLESSEAU gezien hebben, eene kleine boerin, die bij BUFFON als huishoudster hadt
gewoond, en die in 't laatst over hem den meester speelde. Twintig jaaren heeft zij
den Tolk der Natuur opgepast; zoo veel invloeds hadt zij op hem verkreegen, dat
allen, die BUFFON zogten te behaagen, vooraf haare gunst moesten winnen. Mevrouw
NECKER betuigde voor Mej. BLESSEAU de grootste achting; zij heeft aan haar veele
brieven geschreeven. Bij ongeluk was zij niet in de stad.

(*)

Een Kapucijner, die het priesterlijke werk verrigtte.
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Aanmerkingen, over de regeering, den godsdienst, de vrijerij, het
huwelijk en de zeden der inboorelingen van Nieuw-Zuid-Wales.
Door David Collins.
‘Veelvuldige maalen vinden wij, zints eenige jaaren, in de Engelsche Maand- en
Tijdschriften, gewag van New-South-Wales, en van Botany-Bay, de plaats werwaards
het uitschot des Engelschen Volks verzonden wordt. Men leeze, wegens die
Verbanningen, GOEDE's Engeland, Wales, Ierland en Schotland, IIde D. bl. 154, 160.
Dan lang ontbrak het aan eenen Schrijver, die een geregeld verslag gaf van de
Inboorelingen deezes Lands. Onlangs heeft de Heer DAVID COLLINS des een vrij
uitvoerig Werk uitgegeeven, getiteld: An Account of the English Colony in
New-South-Wales. Hij was een geschikt en bevoegd man, om ons des verslag te
doen; daar die Heer, als Regter en Secretaris dier zonderlinge Volkplanting, met de
eerste Engelsche Schepen, ten jaare 1787, derwaards heenen toog, en er meer
dan negen jaaren zich onthieldt. Wij willen het voornaamste daaruit kiezen, en onzen
Leezeren van dit Volksberigt niet verstoken laaten; nog dit vermeldende, dat de
waarneemingen, op dit Volk laater gedaan door JAMES GRANT, in diens
Ontdekkingsreize, in het hoofdzaaklijke met die van COLLINS overeenstemmen.’

Regeering.
Wij vonden, schrijft de Heer COLLINS, de Inboorelingen omstreeks Botany-Bay, Port
Jackson, en Broken-Bay, leevende in dien staat der Natuure, welke algemeen moet
geweest zijn aan alle menschen, vóór dat zij zich ten maatschaplijken leeven
vereenigden en slegts één gezag erkenden.
Deeze Volken zijn verdeeld in Familien; de Oudste, of het Opperhoofd, vordert
onderwerping van alle de overigen. Bij ons eerste onderhoud met dit Volk (en ook
in laateren tijd, als wij Familien, ons onbekend,
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aantroffen) werden wij altoos aangesproken door den Persoon, die ons de oudste
van allen toescheen; terwijl de Vrouwen, de Jongelingen, Jongedogters, en Kinderen,
op eenen asstand bleeven. Het woord, 't welk, in hunne taal, Vader betekent, werd
ten opzigte van dien oudsten gebezigd. Wanneer zij, naa eenigen tijd opmerkens,
ontdekten, met welk een gezag onze Bevelhebber PHILLIP te werk ging, en welk
eene onderdaanigheid hij vorderde, gaven zij hem den onderscheidenden naam
van Be-anna, of Vader. Deeze benaaming, alleen aan hem gegeeven, (schoon zij
het gezag der Heeren over knegten opmerkten) stelt de waare betekenis van dat
woord buiten allen twijfel, en bewijst, dat den zodanigen onder hun, die deeze
onderscheiding genooten, het gezag eens Opperhoofds toekwam.
Wanneer een van deezen in de Stad kwam, werden wij terstond des verstendigd,
en zij werden ons aangeweezen door een gefluister, en met een betoon van ernst,
welk onze aandagt trok, en ons met het denkbeeld vervulde, dat wij Persoonen
aanschouwden, aan welken de Wilden van Nieuw-Holland eene meerderheid
toekenden.
Welhaast leerden wij eene andere betekenis van het woord Be-anna kennen:
want wij hoorden het menigmaal bezigen door kinderen omtrent mannen, die wij
wisten dat geen eigene kinderen hadden. Naa onderzoek kreegen wij berigt, dat,
ingevalle een Vader mogt sterven, de naaste Bloedverwant, of een uitgekoozen
Vriend, de zorg voor de kinderen op zich zou neemen: om deeze oorzaake noemden
die kinderen hun Be-anna, zelfs bij 't leeven van hun eigen Vader. Dezelfde
BEN-NIL-LONG (de Inbooreling, die eenigen tijd in Engeland geweest is) gedroeg zich
overeenkomstig daarmede, bij het afsterven zijner eerste Vrouwe; de zorg voor zijn
Dogtertje, dat, ten tijde van 's Moeders dood, nog eene zuigeling was, aan zijn
Vriend, den Gouverneur PHILLIP, toevertrouwende, zeggende dat hij de Be-anna, of
Vader, van zijne kleine DIL-BOONG zou weezen. - Wanneer de Leezer hier een
oogenblik stilstaat, om het onderscheid op te merken tusschen het algemeen gedrag
onzer Doopvaderen (ten aanzien van wier pligten deeze gewoonte eene groote
gelijkvormigheid heeft) en de menschlievende handelwijze deezes onbeschaafden
Volks, zal hij dan geene reden vinden om zich te
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schaamen, als hij den verlichten Christen op zo groot een afstand ten agteren ziet
bij den Wilden, duslange het voorwerp van zijn medelijden of veragting? - Het smert
mij dat ik hier moet herinneren, en als een getrouw Schrijver boeken, eene
bijzonderheid in hunne gewoonten, geheel onbestaanbaar met de menschlievende
pligten, welke zij zich, in het gemelde geval, hebben voorgeschreeven; pligten,
welke alleen zodanige kinderen betreffen, die, in geval van de moeder te verliezen,
zonder haare onmiddelijke hulp konden leeven. Een geheel ander lot is zulke
kinderen beschooren, die, ten deezen tijde, aan 's moeders borst zijn, of in een
volstrekt hulploozen staat; gelijk wij vervolgens zien zullen.
Wij hebben vermeld, dat zij in Familien verdeeld zijn. Elke Familie heeft eene
bijzondere verblijfplaats, van waar dezelve een onderscheidenden naam ontleent.
Deeze wordt gevormd door de bijvooging van het eensyllabig woord Gal bij den
naam der plaatze: zo draagt de zuidlijke oever van Botany-Bay den naam van Gwea,
en het volk, daar woonende, noemt zich Gwea-gal. De zodanigen, die aan den
noordlijken oever van Port-Jackson woonen, worden Cam-mer-ray-gal geheeten;
dat gedeelte des havens van andere onderscheiden zijnde door den naam van
Cam-mer-ray. Van deeze laatstgemelde Familie of Stam hebben wij BEN-NIL-LONG
en andere Inboorelingen (vóór dat wij zelve die kenden) hooren spreeken, als van
een zeer magtig Volk, die hun konden dwingen om zich naar deszelfs believen te
schikken. Wij bevonden naderhand, dat zij verreweg den talrijksten Stam uitmaakten
van alle, die wij kenden. Zij waren ook de kloeksten en sterkst gespierden. Onder
hun waren er veelen van die lieden, welken men hier Car-rah-dy en Car-rah-di-gang
noemt; van welke uitsteekende persoonen wij bijzonder zullen moeten spreeken,
als wij tot de Afdeeling, handelende over het Bijgeloof, gekomen zijn.
Aan den Stam ven Cam-mer-ray behoorde ook het uitsluitend en zonderling
voorregt, om een Tand te vorderen van de Inboorelingen der overige Stammen aan
de zeekust, of van alle, die zich onder hun beheer vonden. De uitoefening van
dusdanig een voorregt plaatst dit Volk in een bijzonder gezigtspunt; en er valt geen
twijfel aan hunne besliste meerderheid boven
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alle Stammen, ons bekend. Veele twisten of beslissingen, de Eer betreffende, (want
deeze vallen er onder de Inboorelingen voor) werden uitgesteld, tot dat dit Volk
verscheen; en wanneer het kwam, ontdekte men ten duidelijkste de meerderheid
en den invloed, welke hun aantal en stout voorkomen hun, boven alle de andere
Stammen, schonken.
De gemelde trekken zijn de eenige, welke men ooit heeft kunnen ontwaaren van
Beheer en Ondergeschiktheid; en mogen wij vrij veronderstellen, dat het ontzag,
betoond aan den Stam der Cam-mer-ray, geheel den oorsprong ontleent van hunne
meerderheid in aantal. Dan deeze meerderheid hebben zij langen tijd, vóór dat wij
deeze Volken kenden, bezeten. In de daad het voorregt, om een Tand van de
Jongelingen der andere Stammen te vorderen, moet reeds voorlang plaats gegreepen
hebben, en gelijktijdig zijn met de onderdaanigheid, hun beweezen. Van hier heeft
die meerderheid iets van den aart eens gevestigden gezags; een gezag, 't welk de
wettiging heeft van eene gewoonte, die de volduuring aanduidt.

Godsdienst.
Voorlang en dikwijls heeft men beweerd, dat men alsnog geen Land ontdekt hebbe,
waar men geene voetstappen van Godsdienst aantrof. Dan, welke naspeuring, welk
onderzoek ik deed onder dit Volk, van mijne vroegste kennismaaking af tot het einde
mijns verblijfs, ik moest besluiten, dat zij op deezen algemeenen regel eene
uitzondering maaken. - Ik ben verzekerd, dat zij Zon, Maan noch Starren ten
voorwerp van aanbidding neemen; dat zij het Vuur, hoe zeer noodig zij 't zelve
hebben, geene godsdienstige eere bewijzen, noch ook aan eenig Dier, Vogel of
Visch, eenig bijzonder eerbewijs betoonen. Ik kon nimmer eenig voorwerp, 't zij
daadlijk bestaande of ingebeeld, ontdekken, 't geen hun aandreef tot het volvoeren
van goede daaden, of afschrikte van 't geen wij misdrijven noemen. - Er bestaat, 't
is waar, bij hun eenig denkbeeld van eenen Toekomenden Staat, doch in geenerlei
opzigt in verband staande met den Godsdienst; want het heeft geenen invloed altoos
op hunne leevensbedrijven. Op veelvuldige vraagen, wegens hunne denkbeelden
van 's menschen lot naa den dood, antwoordden zommigen, dat zij heenen
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gingen aan de andere zijde des waters; doch de meesten, dat zij in de wolken
opsteegen. - Met BEN-NIL-LONG spreekende, naa diens wederkomst uit Engeland,
waar hij veele kundigheden van onze zeden en gewoonten hadt opgedaan, wenschte
ik diens gevoelen te weeten, wegens de plaats, van welke zijne Landsgenooten
kwamen, en bragt hem op dit onderwerp met aan te merken, dat alle de Blanken
hier uit Engeland kwamen. Ik vroeg hem verder, van waar de Blanken (of Eora)
kwamen? - Hij marde met antwoorden. Op de nadere vraage, of zij van eenig Eiland
kwamen? was zijn antwoord, dat hij er niets van wist. Zij kwamen uit de wolken, en
wanneer zij stierven, steegen zij weder tot de wolken op. Hij wilde mij beduiden, dat
zij in de gedaante van kleine kinderen opwaards steegen, eerst zweevende in de
takken van de toppen der boomen: hij sprak ook van hun eeten in dien staat; kleine
vischjes waren het smaaklijkst onthaal.
De Inboorelingen, die eene haven noordwaards gelegen bewoonen, bij de onzen
onder den naam van Port-Stephens bekend, geloofden, dat vijf Blanken, die onder
hun aangekomen waren, in vroegeren tijd hunne Landsgenooten geweest hadden,
en een van hun ten grave ging, waar het lichaam gebleeven was.
De jongelieden, die bij ons en in onze huizen verkeerden, betoonden zich zeer
gesteld om op Zondag te kerk te gaan; doch zij wisten niet waarom wij vergaderden.
Ik heb dikwijls gezien, dat zij een boek opnamen, en zeer wel slaagden met den
Leeraar na te bootzen, (want beter en vaardiger gebaarmaakers worden er nergens
gevonden); zij lachten op het verneemen van onze goedkeuring over dit wel
nabootzen.
Ik herinner mij, in zeker nieuwspapier geleezen te hebben, dat een Inbooreling
van deezen oord zich te weer stelde tegen iemand, die een Kraai wilde schieten;
terwijl de Schrijver daar uit opmaakte, dat die Vogel een voorwerp van godsdienstig
eerbewijs was: doch ik kan met de grootste gerustheid verzekeren, dat zij zo verre
zijn van te schrikken voor het dooden van een Kraai, dat zij zeer gaarne er van
eeten. Zelfs hebben zij eene zonderlinge wijze om dien vogel te vangen: een
Inbooreling gaat op eene rots liggen in de gestalte van eenen slaapenden, houdende
een stuk visch in de open hand; de vogel, de prooi en geene beweeging
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altoos in den man ziende, schiet op den visch toe, en wordt, op 't oogenblik dat hij
het aas wil wegvoeren, van denzelven gegreepen, die den vogel welhaast roost en
er zijn maaltijd mede doet.
Dat zij denkbeelden hebben van onderscheid tusschen Goed en Kwaad is daaruit
blijkbaar, dat zij in hunne taal woorden bezitten om deeze hoedanigheden uit te
drukken. Zo was de Rogge, visch met een stekel, weere, kwaad, en zij aten er
nimmer van. De Paata-go-rang, of Kangaro, was bood-yer-re, goed; en zij aten er
van, wanneer zij het geluk hadden er een te dooden.
Om dit Volk boven de dierlijke schepping te verheffen, is het noodig te toonen,
dat zij de gave der Rede bezaten, en het onderscheid wisten tusschen Regt en
Onregt, zo wel als tusschen goed en kwaad voedzel. Van dit laatste kreegen zij
kennis door zinnelijke gewaarwording; maar de kennis van Regt en Onregt kan
alleen uit het redelijk beginzel ontstaan. 't Is waar zij hadden geen onderscheid van
bewoording om deeze hoedanigheden uit te drukken - wee-re en bood-yer-re pasten
zij toe op goed en kwaad, op regt en onregt. Het ontbreekt egter aan geene
voorbeelden, dat zij die bewoordingen bezigen, om zo wel de aandoeningen der
ziele als de gewaarwordingen des lichaams te beschrijven: zo waren hunne vijanden
wee-re, hunne vrienden bood-yer-re. Met hun van het menschenëeten spreekende,
betoonden zij daarvan hunnen afkeer, zeggende dat het wee-re was. Op het zien
dat een van ons volk gestraft werd, wegens eenig leed den Inboorelingen aangedaan,
gaven zij des hunne goedkeuring te kennen, zeggende, dat het bood-yer-re, goed
of regt was. - Moorden in den nagt gepleegd, die bij dit volk niet zeldzaam voorvallen,
wanneer de drift van wraakneeming daartoe vervoert, werden bij hun afgekeurd;
doch zij juichten daaden van goed- en edelmoedigheid toe. Een man, die, als men
een speer op hem wilde werpen, geen stand hieldt en wegliep, noemden zij een
Lafaart, een Jee-run en wee-re. Maar die kundigheid van het onderscheid tusschen
goed en kwaad, regt en onregt, strekten zij zeker niet uit, verder dan tot het bestaan
in dit leeven; het leidde hun niet op om te gelooven, dat een van beiden eenige
betrekking hadt tot eenen toekomenden staat: dit bleek uit hun denkbeeld van het
verlaaten deezer wereld, of liever het intreeden
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in de toekomende, in de gedaante van kleine kinderen, waarin zij weder in deeze
verscheenen.

Vrijerij en huwelijk.
Met rede mag het verfijnde oor der Galanterie vol afkeers hooren na het verhaal
van de Vrijerij bij de Volken te Port-Jackson. Geweld is het voorspel van de Vrijerij,
en wel geweld van de ergste soort. De ongelukkige slachtoffers van lust en
wreedheid, hoe zal ik ze anders noemen? worden altoos gekoozen uit een Stam,
verschillende van dien der Mannen, en wel uit een Stam, waarmede zij in vijandschap
leeven. Heimlijk en diefswijze moet zulks toegaan, wanneer het meisje zich ergens
buiten bescherming bevindt. De Vrijer, haar gegreepen hebbende, geeft haar een
dragt slagen, met een stok of houten zwaard, op 't hoofd, de schouderen en den
rug, zo dat het bloed er uitstroome: in dien staat wordt zij bij een arm door de
bosschen gesleept, en zulks met een geweld en spoed, dat het afscheuren der
leden gevaar loopt: de minnaar, of liever de roover, let op geen boomstronken of
steenen, die in den weg mogen liggen; hij is alleen bedagt om zijne prooi over te
voeren in de plaats zijner wooning, waar de ontvangst aan de wegvoering in
onhebbelijkheid beantwoordt. De vrienden van het weggeroofde meisje betoonen
geene wraakneeming over dit bedrijf; alleen oefenen zij, als de gelegenheid zich
opdoet, op de eigenste wijze, dien vrouwenroof. Zulks is bij deeze Stammen een
zo bestendig gebruik, dat zelfs de kinderen daarvan een spel maaken. Dikwijls ben
ik op het hooren schreeuwen van die speelenden ten huize uitgeloopen, denkende
dat er een moord geschiedde, en de speelende partij lachte mij uit wegens mijnen
misslag.
De dus geroofde Meisjes worden de Vrouwen der wegvoerderen, en ingelijfd in
den Stam, tot welken de Man behoort, en verlaaten dien zeldzaam. Veelen van de
Mannen, die ik meer van nabij gekend heb, bepaalden zich niet tot ééne Vrouw.
BEN-NIL-LONG hadt, eer hij na Engeland ging, twee Vrouwen; beide woonden zij bij
hem in, en toogen heen, waar hij heen trok. De eene, genaamd BA-RANG-A-ROO,
was van den Stam der Cam-mer-ray (BEN-NIL-LONG zelve was een Wahn-gal), leefde
met hem, toen hij gevangen genomen en met
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COLE-BE aan de Engelsche Vastigheid gebragt werd; en vóór haar dood hadt hij van

Botany-Bay, op de zo even beschreevene gewelddaadige wijze, weggevoerd
GOO-ROO-BAR-ROO-BOOLLO, de Dogter van een oud man, MET-TY geheeten, een
inbooreling van dien oord; en zij bleef bij hem, tot hij na Engeland vertrok. - Men
heeft ons berigt, dat alle Mannen op de oevers van de Hawkesbury, en verder
landwaards in, twee Vrouwen hebben. COLE-BE, de Vriend van BEN-NIL-LONG, hadt
mede twee Wijven; en wij troffen meer voorbeelden van Veelwijverij aan, dan van
Mannen, die zich met ééne Vrouw vergenoegden. Ik nam waar, dat de twee Vrouwen
steeds jaloers van elkander waren, en in gestadigen twist leefden. Meermaalen
hoorde ik zeggen, dat de eerst verkoozene Vrouw eisch maakte op haare vroegere
regten op de omhelzingen van haaren Man; terwijl de tweede, of laater gekoozene,
als de Slavin van beiden was.
Kuischheid was zeker geene deugd, op welke zij konden roemen: althans wij
hebben Vrouwen gekend, die voor een sneede brood, een halsdoek, of een ander
stuk kleeding, de kuischheid veil hadden, als een Blanke haar zulks aanbood; en
niet zeldzaam was dat geval. Verscheide meisjes, die zich onder de bescherming
der Engelsche Vastigheid begeeven hadden, maakten geene zwaarigheid, den nagt
aan scheepsboord door te brengen; schoon zommige deezer geleerd hadden,
schaamte genoeg te hebben, (want schaamte was haar niet natuurlijk eigen) om,
bij het aan land komen, hetgeen zij aan boord gekreegen hadden, zo veel mogelijk
te bedekken. Zij hadden ook opgemerkt, dat wij het schandelijk rekenden, zo naakt
te loopen als zij gewoon waren; waarom veele zich in dit opzigt kiesch begonnen
te vertoonen in onze tegenwoordigheid, doch bij haar eigen volk die bedekzelen
wegwierpen.
(Het slot hiernaa.)
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De faamkamer van hedendaagsche beroemdheid.
Een Gezigt.
(Uit het Engelsch van Dr. AKENSIDE.)
Gisteravond, uit een gezelschap komende, nam ik een deeltje van den Snapper in
handen, om, voor tijdverdrijf, iets te leezen. Toevallig sloeg ik bij dat schoon Vertoog
op, waarin de beroemdste Personadien der Oudheid voorgesteld worden als in de
(*)
Faamkamer verschijnende . Ik vermaakte mij met de voorgestelde Mannen, en de
aartige wijze, op welke zij werden ingevoerd. Door deeze leezing en het nadenken
daarvan was mijn geest in die kalmte gebragt, welke de beste voorbereiding is tot
een gerusten slaap.
Zo ras de slaap mijne oogen gelooken hadt, verwekte het geleezene bij mij een
Droom. In deezen verbeeldde ik mij, dat ik op eene wijduitgestrekte vlakte wandelde,
waar mij eene Gedaante van groote deftigheid te gemoete tradt. Het was een man
in de volle kragt zijns leevens, met los purperen gewaad omhangen, en eene zilveren
roede in de hand. Hij sprak mij aan, en ik vernam uit zijn gesprek, dat hij voorheen
op onzen aardkloot geleefd hadt, doch nu verheeven was tot het genot van dat
geluk, 't welk de Godheid bestemd heeft ter belooning van Voorzigtigheid en Deugd.
‘Ik zie, Jongeling!’ dus sprak hij mij aan, ‘dat gij zo even teruggekeerd zijt uit de
verblijfplaats der Oude Beroemdheid, en bespeur uit uw gelaat, dat gij niet geheel
voldaan waart over de Godin in dien Tempel, of over de schikking in de vergadering,
waarin zij het voorzitterschap bekleedde. Gij, Stervelingen! verbeeldt u, dat de
gunsten der Beroemdheid altoos besteed worden overeenkomstig met de deugd;
dan hierin zult gij u misnomen vinden. Indien uwe nieuwsgierigheid u aandrijft, om
onderzoek te doen, hoe laatere of Hedendaagsche Beroemdheid, eene jonger
Zuster, haare zaaken beschikt, zo volg mij; ik zal u in haar verblijf geleiden.’
Onmiddelijk daarop bragt hij mij in een zeer ruim gebouw, van eene vermengde
en ruwe bouworde, waar, schoon ik de kostbaarheid der bouwstoffe bewonderde,
de sieraaden, mijns oordeels, kwalijk gekoozen of van eenen gemeenen smaak
waren, even als een gebrekkig en onbevallig persoon, met

(*)

Zie den in 't Nederduitsch vertaalden Snapper, 1ste D. bl. 521.
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juweelen en andere pronkerij opgeschikt. Inzonderheid mishaagde het mij, onder
de oude bloemfestonnen, sluiten en andere muzijk-instrumenten, aan de kolommen
des tempels, driedubbele kroonen, mijters, bisschopsstaven, en andere tekens van
kerklijke waardigheden, te zien. Dit gebouw was omringd door eene ontelbaare
menigte volks; en bij ieder der ruime deuren, welke aan elke zijde openstonden,
zag ik eene Vrouw van kloeke gestalte en majesteitvolle houding, vergezeld van
eene menigte andere persoonen, eenige van het manlijk geslacht, met groote boeken
in hunne handen, andere van vrouwlijke gedaante, gelijkende naar de beschrijvingen,
die de Dichters ons van de Zanggodinnen geeven. Deeze Vrouwen, onderrigtte mij
mijn Geleider, waren de Beschermgodinnen of Genii van de onderscheidene Volken
des aardbodems. De Geschiedschrijvers en de Zanggodinnen waren in gestadige
beweeging, van de eene na de andere plaats; ik nam egter waar, dat zij nimmer
zich vervoegden bij eene der poorten, waar de vrouwen meest naakt, of met
tulbanden en veelkleurige vederen opgeschikt waren.
Wij traden ten Tempel in. Aan het oppereinde zat de Godin op een Throon van
zeer zonderling maakzel, bestaande uit verschillende bouwstoffen, en in een
schoonen bouwtrant zamengevoegd. Ik zag, dat krijgswerktuigen, als standaarden,
zwaarden, stukken geschut, boven alle onder de sieraaden uitstaken; nogthans
ontdekte ik ook verrekijkers, graadboogen, schilders paletten, wiskundige werktuigen,
en handgereedschap.
Het gelaat en de beweegingen des volks binnen den Tempel deeden mij gissen,
dat wij juist van passe gekomen waren, om eene groote plegtigheid bij te woonen:
want ik merkte op, dat de Geschiedschrijvers en de Zanggodinnen onophoudelijk
bezig waren met van de eene poort na de andere te gaan, en de Godinne van tijd
tot tijd iets in 't oor fluisterden, die aan elk hunner bevelen uitdeelde; doch van dit
alles kon ik niets verstaan.
Ik vroeg mijnen Geleider, wat al die groote toestel bedoelde, en wat de twintig
Throonen betekenden, die ik in 't ronde des Tempels telde; waarom eenige dier
Throonen ledig waren, terwijl andere werden vastgehouden door eenige persoonen,
die er agter stonden, alsof zij verlof verwagtten om er zitting op te neemen. - Mijn
Geleider antwoordde: ‘Gij zijt zo even gekomen uit de Oude Faamkamer. De
Godesse in dezelve beschikte over haare eerbevorderingen zonder bepaaling of
het voorbehouden van te maakene veranderingen: haare jongere Zuster is zo
standvastig niet: eenmaal in elke Eeuw houdt zij een nieuw overzigt van de
verzameling, en maakt menigmaal groote veranderingen, verplaatzende haare
onderdaanen een zetel hooger op of laager na bene-
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den; laat ook vreemden toe, en stoot vroegere gunstelingen van hunne zo lang
bekleede zetels af. Heden is het de Jaardag deezer groote stichting. De ledige
throonen of zetels behoorden voortijds aan de zodanigen, die er nu geheel van
afgebonsd zijn en uit haar paleis gedreeven. De persoonen, die gij ziet staan agter
eenige der zetels, hebben verlof om er op nieuw eisch op te maaken; en, indien
geene andere dingers na deeze throonen dezelve verwerven, blijven zij in den
voorheen bekleeden rang.’
Terwijl hij nog sprak, rees de Godin van haaren throon op, en geboodt de
onderscheide Volken, hunne dingers na de Beroemdheid in haare tegenwoordigheid
te brengen, volgens de door haar voorgeschreeve lijst. Hierop verdween de groote
menigte aanschouwers, en de Tempel werd geheel ledig gelaaten. Naa eene korte
poos blies de trompet der Godinne; het geheele Gebouw daverde; ik gevoelde eene
verrukking, welke ik nimmer voorheen ontwaar werd.
Onmiddelijk daarop was de Tempel weder vol volks, en van de hoogste poort
kwam de schoonste der gemelde godlijke Vrouwen, de Genius van Italie; zij geleidde
een Man van middelbaare jaaren, zeer eenvoudig gekleed, met een Zeekompas in
de hand, binnen. De aanschouwers, op wier gelaat het onverduldigst verlangen te
leezen was, hieven eene verwarde toejuiching aan, en ik hoorde te gelijk uit honderd
monden den naam van COLUMBUS. Hij naderde tot de Godin, en zat neder op de
hoogste plaats, met eene houding alsof die zetel hem langen tijd gemeenzaam
geweest ware. - ‘Deeze,’ sprak mijn Geleider, ‘is de Man, die de Geschiedkunde in
staat gesteld heeft om de fabelen uit te delgen; en zijn de bedrijven van den
Griekschen HERCULES noch in grootheid van ontwerp, noch in stoutheid van
uitvoering, noch in nuttigheid der gevolgen, te vergelijken bij de ontdekking eener
Nieuwe Wereld: nogthans zult gij misschien op heden zien, dat een ander zijne
plaats gaat inneemen.’
De bazuin liet zich ter tweedemaale hooren. Terwijl ik verwagtte dat eenig ander
Persoon uit de poorten nabij de Godinne zou te voorschijn treeden, vernam ik een
groot geraas aan het benedenste einde des Tempels. Eene Vrouw, die ik te vooren
gezien had onder de zodanige, die bijkans naakt en wild scheenen, kwam uit haare
poort te voorschijn, omkleed met een dikken bonten pels, en voorts in beestenvellen;
zij naderde de Godin. - De Genii aan het oppereinde des Tempels lieten een mengzel
van verbaasdheid en verontwaardiging blijken, op het gezigt dat eene zo woeste
gedaante het durfde waagen eerder dan zij toe te treeden. Bij het naderkomen
ontdekte ik den Persoon, dien zij geleidde. Hij was een sterk gewapend man, met
zijn eigen hair, met een zwar-
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ten arend op de borst, en een timmermans bijl in de hand. Ik kende deezen aan
zijne kleeding, en riep met de menigte den naam uit van Czaar PETER DEN GROOTEN.
Hij zat op den tweeden throon neder, en ik kon niet nalaaten de regtvaardigheid der
Godesse te billijken.
De derde Persoon, die te voorschijn tradt, werd begeleid door eene
Vertegenwoordigster van Italie. Op het oogenblik dat hij zijn voet in den Tempel
zette, kwamen de Zanggodinnen, en alle de oppasters der andere poorten, te
voorschijn, om hem te verwelkomen. Hij scheen tusschen de dertig en veertig jaaren
oud. De Zanggodinnen, die het lier- en het heldendicht onder haar beheer hebben,
eene gevleugelde maagd met eene lier en eene andere met een schilderpalet, eene
derde met een beitel en een blok marmer in de hand, en eene menigte andere
zweevende gedaanten, boogen zich voor hem, als hij voorbijging, neder: hij
beantwoordde alle deeze begroetingen met glimplachen van welgevallen en
goedkeuring, en scheen hoogst voldaan over deeze inleiding, bovenal dewijl hij zo
hoogstbeminnelijke in dien stoet zag. Aan zijne Pauslijke kleeding kende ik hem
voor LEO DEN X.
Maar een volgende Personadie werd op eene gansch andere wijze binnengeleid.
Hij kwam uit de Duitsche poort; een groot geraas van geschilvoerenden, die geene
andere taal dan die der oude redenkunst bezigden, ging hem voor. Zijn gelaat stondt
stout; zijne oogen glinsterden sterk; zijne kleeding hadt veel van het monnikagtige.
Toen hij gereed was om te gaan zitten, viel hij, op het gezigt van LEO DEN X op den
naasten zetel boven hem, in zulk eene hevige vlaag van woede, dat hij als op het
punt stondt van de zitplaats weder te verlaaten. LEO wierp op hem een glimplach
van versmaading, en verzogt aan den schoonen stoet, die hem omringde, dat zij
dit gedrogtlijk weezen door hunnen stand zo veel mogelijk van voor zijne oogen
wilden verbergen, en door hunne wel zamenstemmende toonen zijne ooren
beschutten tegen de schoolvosserij, welke hij uitkraamde. Het verveelde mij, zo digt
in dien maalstroom mij geplaatst te vinden. Ik vroeg mijn Gids, wie deeze Man was.
‘Zijn naam is,’ gaf hij mij te kennen, ‘MARTEN LUTHER; hij heeft meer goeds aan het
menschdom gedaan, dan de meesten der geenen, wier oogmerken allerbest en
heldhaftigst waren; dan zijn character hadt veel haatlijks in zich. Herinner u, wat ik
u gezegd heb. Beroemdheid gaat niet altoos een gelijken tred met verstand en
deugd; maar hangt dikwijls alleen af van de omwentelingen, die in iemands leeftijd
voorvallen.’
Het deedt mij leed, dat ik tot nog toe niemand mijner Landgenooten gezien had.
Doch bij het op nieuw steeken van de trompet zag ik eene gedaante te voorschijn
treeden uit eene der bovenste poorten, met een rood kruis op haar schild.
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Onder dit geleide tradt een eerwaardig bejaard man binnen. Ik herinnerde mij het
gelaat van Sir IZAAK NEWTON. Hij naderde op eene zeer bedaarde wijze, zonder een
enkel woord te spreeken, en zonder acht te slaan op de toejuichingen, die uit alle
hoeken van den hemel zich lieten hooren. Aller oogen waren op hem gevestigd, en
allen waren er grootsch op, dat zij dien man gezien hadden. - Nogthans zag ik een
man aan de Fransche poort, op eene wonder vreemde wijze uitgedoscht, die bitterlijk
klaagde, dat zijne plaats hem ontnomen was, terwijl de Beschermgodin zijner Natie
duizend plannen scheen te beraamen om dien zetel weder te krijgen. - Ook was er
een man, die onvoorzigtig uit de Duitsche poort kwam, en NEWTON met geweld van
zijnen zetel wilde bonzen. Hij maakte eene vreemde figuur, met een slaapmuts op
het hoofd, met een wiskundig werktuig in de eene en een vles Rhijnschen wijn in
de andere hand. De Godin beval, dat hij als een roover zou behandeld en met
schande uitgedreeven worden.
Bij een volgend trompetgeschal verliet de vrolijke Vrouw, wier kleederen met lelien
bezaaid waren, haaren geliefden DESCARTES, ten wiens opzigte zij tot op dit oogenblik
zo bezorgd geweest was, en poogde in te brengen een groot man, die er bevallig
uitzag; zijn gelaat, waarop zelftoejuiching te leezen was, werd omhuld door een
zwaare pruik. Op het zien van LEO maakte hij eene bevallige buiging; nogthans ging
de gemeenzaame lach op zijn gelaat gepaard met iets gedwongens. Ik
veronderstelde dat het LODEWIJK DE XIV was, en liet mijn Gids mijne klagt hooren,
dat zodanig een man zo hoog vereerd zou worden. ‘Heb geduld,’ was zijn antwoord:
‘ontmoet mij hier eens over honderd jaaren, en gij zult hooren dat de Godin hem
bevel geeft om onder den grond te gaan in de wooning der Slegtberuchtheid; voor
tegenwoordig moet zij dit den gang laaten gaan. Kijk rond, en zie of gij niet beter
zult voldaan zijn over hem, die nu volgt.’
Ik zag eene bedaarde Vrouw, die een gewapend man geleidde met alle tekenen
van de diepste eerbiedenisse en hoogste dankbaarheid. ‘Deeze man,’ sprak mijn
Geleider, ‘is WILLEM DE I, Prins van Oranje; een Naam, die met ontzag op aarde zal
genoemd worden, zo lang men braafheid hulde bewijst; en ten opzigte van deezen
Braaven durf ik voorspellen, dat hij hier nimmer zijne plaats zal verliezen. - De
Jongeling, die nu staat binnen te treeden, zal u misschien nog meer genoegen
schenken; en in de daad, schoon zijne verdiensten en bedrijven niet van zo hoog
eene stemming zijn als die van WILLEM DEN I, stondt misschien zijne deugd eene
nog sterker proeve door, in den loop eens onafgebroken voorspoeds: zo dat, indien
de tijd hem gelegenheid geschonken hadt, hij alles zou gedaan hebben, wat men
van een Vorst en Held kan verwagten.’ - Ik keek
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rond, en zag uit de Engelsche poort een gewapend Jongeling komen, met een speer
van elpenbeen; hij was zo schoon als RAPHAëL een Jongeling kan schilderen en
MILTON met dichterlijke verwen maalen. ‘Gij,’ was mijn woord tot mijnen Gids, ‘gij
behoeft mij niet te zeggen wie deeze is; ik zie het motto van Wales op zijn schild en
de speer, die het noodloos maaken dat de naam van EDWARD of PLANTAGENET er
bijgevoegd worde. Heil! ô gij vlekloos sieraad van mijn Geboorteland!’ Deeze vervoerende uitboezeming zou ik voortgezet hebben, wanneer mijn Geleider
mij op den schouder tikte en verzogt acht te geeven op den nu binnentreedenden.
Ik bespeurde meer geraas en wanorde, dan ik tot nog toe had waargenomen.
Duitschland en Spanje vereenigden zich om een kloek en rustig man in te brengen,
en Frankrijk poogde, in stede van hem, een majesteitvollen Persoon, met een kroon
op 't hoofd, die zijne tegenpartij met een oog vol verwijt en smaad aanzag, in te
voeren. Deeze was FRANçOIS DE I. Dan zijn mededinger won het, en nam
diensvolgens plaats. De Keizerlijke arend, dien hij op de borst droeg, duidde mij
CAREL DEN V aan. Bij het nederzitten lachte hij zijn' mededinger uit, zeggende: ‘Indien
ik had moeten wijken, ik zou het nimmer gedaan hebben voor dien doolenden Ridder,
mijn gevangenen, maar voor deezen grooten man, die mij onsterflijkheid schonk.’
Dit zeggende, wees hij op TITIAN, die in den kring der omstanderen stondt.
De vervolgens te voorschijn treedende was in zijn nagtgewaad gekleed. Hij hadt
geen teken of eenig werktuig in zijne hand: zijn gelaat stondt diep peinzend en zijn
oog was doordringend. Hij trad in diepe stilte voort, en op het groeten van die naast
hem geplaatst was, gaf hij geen wedergroet; alleen liet hij een trek van misnoegen
op zijn gelaat blijken. Egter bejegende hij anderen met eerbiedenis, inzonderheid
COLUMBUS en NEWTON. LEO scheen voor hem te schrikken. LUTHER maakte eene
zeer diepe buiging, en wilde met hem gemeenzaam worden; doch hij ontving niets
anders dan een koelen en afwijzenden blik. Wie kon twijfelen, of deeze man was
LOCKE?
Vervolgens kwam uit de Italiaansche poort een zeer mager en rank man; zijn
gelaat droeg de kennelijkste trekken van smert en verslaagenheid van geest, even
of hij verteerd was door honger en pijniging. Hij hieldt een verrekijker in zijne hand.
Mijn Gids onderrigtte mij, dat deeze GALILEO was, wiens gelaat die onuitwischbaare
tekens droeg van de mishandelingen zijner geestlijke beulen. Hij nam zijne plaats
naast LOCKE, die zeer in zijn schik scheen met dien tot naasten bijzitter te hebben.
LOCKE berigtte den even plaats genomen hebbenden Wijsgeer, dat hij zijn best
gedaan hadt om het menschdom te
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geneezen van dien stommen eerbied voor roovers en moordenaars, die hunne
onmenschlijkheid met het kleed van Godsdienst ommantelden.
Naa het steeken der volgende trompet verliep er eene lange tusschenpoos, waarin
niemand te voorschijn tradt. Ik hoorde een groot geraas aan de Duitsche poort. De
Godin vroeg, wat er gaans was. De rustige dikke Beschermgodes van Duitschland
gaf ten antwoord, dat zij iemand zou inleiden, die, wanneer nuttige ontdekkingen
iemand tot eene plaats in den Tempel der Vermaardheid geregtigden, misschien
op de voornaamste zou moeten gesteld worden. Onmiddelijk daarop hoorde ik
woorden van een schorren klank: GUTTEMBERG, FUST! Mentz! Straatsburg! Ik bemerkte
toen, dat de hoop Duitschers bij de poort onderling geschil hadden, wie zou
optreeden als de Uitvinder der Drukkunst. De twist duurde lang, en werd langs hoe
heftiger. Eindelijk deedt de Godes de uitspraak, dat, wanneer zij het wegens den
Uitvinder eens konden worden, zij aan deezen gaarne den eisch zou toestaan; doch
dat zij tot zo lange in diens plaats een ander zou zetten, wiens roem nu ontwijfelbaar
gevestigd was, naa dat zo hevige geschillen deswegen plaats gegreepen hadden,
als immer haare onderdaanen verdeelden. - Hierop gaf zij een teken aan haare
Dienstmaagd, die een eerwaardig oud man inleidde, welken ik geheel niet kende.
Hij was vergezeld door eene vrouwlijke gedaante, met een Patera in haare hand,
gelijkende na de oude figuuren van Salus. Ik stond verwonderd op het gezigt van
een Engelschman, dien ik niet kende. Mijn Geleider onderrigtte mij, dat het HARVEY
was. ‘En zie,’ voegde hij er nevens, ‘met welke nijdige oogen die andere
Bescherm-genii (wijzende op die van Frankrijk en Italie) hem aangrimmen!’
Wederom blies de trompet, en de Beschermgodes van Italie ging weg. Zo ras zij
wederkeerde, ontstondt er een verward geroep: Slegt berucht! Weg met deezen!
Een groote menigte van Priesters, Monniken, en eerste Staatsdienaars,
ondersteunden dit beschuldigend en verwijzend geroep; en onder deezen was een
Jongeling met een kroon op 't hoofd, die het grootste geraas maakte, en de Godes
der Beroemdheid verzekerde, dat die ingeleide persoon een overgegeeven booswigt
was, en dat hij met veel meer regts den nu volgenden ledigen zetel zou bekleeden.
De Godin zag hem met de diepste veragting aan, en verzogt hem stil te zwijgen,
dewijl zij anderzins hem na beneden zou laaten brengen, en hem weder onder zijns
Vaders op- en toevoorzigt stellen. Hierop zweeg hij, en MACHIAVEL tradt te voorschijn.
LEO zag hem aan met een gemeenzaamheid aanduidend gelaat, als ware hij blijde
hem te ontmoeten; hij wenschte hem geluk wegens de nu verworvene eere van
zitting te verwerven in denzelfden kring met een van de groo-
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te Familie, die zijne oude beschermers geweest waren. Maar MACHIAVEL
beantwoordde hem alleen met een oog, dat misnoegen en verontwaardiging
uitdrukte.
De Italiaansche Beschermgodin ging weder na de poort, en keerde terug met
twee mannen; zij scheen niet vast beslooten te hebben, wien van beiden zij eerst
zou voorstellen. Het waren TASSO en ARIOSTO. Zij helde meest tot den laatsten over;
dan de meerderheid der aanschouweren kantte er zich tegen, en TASSO beklom den
zetel.
Bij het geklank der volgende trompet kwam de Beschermgodes van Frankrijk te
voorschijn met die verzekerde houding, welke haar eigen was; zij bragt in, een kloek,
doch mager man, met eene zeer groote pruik; op zijn gelaat stak een beschimpende
trek kennelijk uit. Zij zeide, dat de naam deezes mans BOILEAU was, en dat niemand
hem de plaats kon betwisten. Doch zij hoorde tegenspraak uit den mond der deftige
Beschermgodin van Engeland, en POPE nam de plaats in, die BOILEAU oordeelde
dat hem toekwam.
Hierop ontstond er onder de andere Genii een groot geraas, gepaard met veele
tekenen van belachen en smaaden tegen de Bediende der Godesse. Zij vroeg, wat
oorzaak was van dit gedrag ten haaren opzigte, en kreeg ten antwoord, dat het
vreemd was, dat zij, zo zeer voor haare eigene eere bezorgd zijnde, nogthans zo
bestendig een allerregtmaatigsten eisch van eenen anderen wederstreefde. Zij zag
rond, en ontdekte BACON gereed om in te treeden, zonder haar geleide te verzoeken.
Zij zag hem met grooten weerzin aan, nogthans met zulk eene houding, als eene
teerhartige moeder vertoont, wanneer haar geliefd kind een grooten misslag begaan
heeft. Zij leidde hem met wederzin in, en wees hem zijne plaats in den openstaanden
zetel, één laager dan dien POPE bekleedde. Hij zag denzelven aan, en alle de
toekijkers scheenen zich te schaamen, dat BACON niet hooger zou zitten. LOCKE,
NEWTON, HARVEY en MACHIAVEL riepen allen POPE toe, dat hij zou opstaan en zijne
plaats inruimen; maar hij sloeg er geen acht op, en ik hoorde hem deeze woorden
mompelen: de wijsste, de schitterendste, - de gemeenste! Onder dit alles keek
BACON rond, en trok de oogen van de geheele Vergadering op zich. Zijne
tegenwoordigheid hadt, op dat oogenblik, eene uitwerking op hun, even als die
eener Godheid, welke onder de stervelingen nederdaalt, en hun met haare
tegenwoordigheid vereert. - BACON, te midden van dit alles, verhief zijne stem op
een gezagvoerenden, maar tevens inneemenden toon, zeggende: ‘Ik ben verzekerd,
dat, indien er in deeze Vergadering eene plaats, voor mij geschikt, is, dezelve eene
naast de Godin moet weezen, en eene, waar ik mij best van haare magt kan
bedienen.’ - Onmiddelijk noodigde de geheele Vergadering eenstemmig hem uit
om voort te treeden; de Godin wenkte hem nader te komen, en plaatste hem op
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den hoogsten throon. COLUMBUS ruimde hem gedienstig zijne plaats in, zeggende,
dat de ontdekking eener Nieuwe Wereld niets meer was dan de verkrijging van ruwe
stoffe, geschikt om verbeterd en volmaakt te worden door menschlijke kunde en
magt; deeze hadt hij ontdekt, en daardoor andere stervelingen geleerd met zekerheid
te reizen.
De naastvolgende binnentreeder was een man in ijzeren wapenrusting, met een
groot zwaard op zijde. Frankrijk, Duitschland en Italie verbleekten op het zien van
deezen man, en ik hoorde dat zij den naam van GUSTAVUS ADOLPHUS fluisterden. Naa hem kwam een schoon Jongeling van een zagt en edel voortkomen; dieper
intreedende, kende ik hem voor RAPHAëL. LEO hoorde diens toelaating met uitbundige
vreugde, en kon naauwlijks wederhouden worden dat hij zijne plaats niet verliet, om
naast hem te mogen zitten. - Toen verscheen een blind oud man, die er uitzag als
een Propheet van den ouden tijd; hij werd ondersteund en begeleid door den Genius
van Engeland. Toen ik wist wie hij was, greep mij een misnoegen aan, dat men voor
MILTON geen hoogeren zetel open gehouden hadt. - ‘Gij vergeet,’ was het woord
van mijnen Geleider, ‘dat de laagste plaats in deeze Vergadering één is van de
twintig, welke de Godin der Beroemdheid aan geheel het menschdom kan schenken.
MILTON wordt nu voor de eerste keer toegelaaten, en het was niet dan met moeite,
dat hij in 't geheel toegang verwierf. Maar heb eenige jaaren geduld; hij zal steeds
toeneemen in gunste bij de Godesse, en misschien in 't einde de hoogste, althans
de tweede plaats, bij eene zo plegtige gelegenheid als gij tegenwoordig aanschouwt,
verwerven. Merk intusschen op, hoe hij ontvangen wordt door den man, die best in
staat is om over zijne verdiensten te oordeelen.’ Ik zag hierop nader toe, en bemerkte
dat RAPHAëL voor hem de diepste buigingen maakte, zichzelven gelukkig rekenende
dat hij naast hem zat, met aanbod om aan zijne hoogerhand te gaan zitten.
Nu bleef er nog ééne plaats ter beschikkinge over. De Beschermgodes van Spanje
bragt derwaards een mager man, met zwarte zeer doordringende oogen, een
arendsneus, en donkere kleur. Hij hadt een zijner handen verlooren. Ik kende hem
voor CERVANTES. Hij verwagtte geen tegenstand, dewijl hij den eigensten zetel
voorheen bekleed hadt; dan hierin vondt hij zich misnomen: want uit de Fransche
poort daagde MOLIERE op, die hem de plaats betwistte op eene aartige en bevallige
wijze. CERVANTES behieldt die egter. Vóór dat hun wedijveren een einde hadt, deedt
zich een derde mededinger op, onder een groot geraas van luidrugtig vreugdebetoon
door geheel de Vergadering. Men onderrigtte mij, dat hij steelsge-
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wijze was binnengesloopen, tegen den zin van de ernsthaftige Beschermgodesse,
die zijne Landgenooten inleidde. Ik herkende hem, aan verscheide onlochenbaare
tekenen, voor mijn grappigen Vriend COLLEY CIBBER. - Dan zijne verschijning, de
redenen, die hij aanvoerde, en de welfpreekenheid, waarmede hij ze voortbragt,
brak mijn Droom af, en ik ontwaakte met een hevige vlaag van lachen.

Proeven uit een onvertaald werk van F.A. de Chateaubriand,
getiteld: Genie du christianisme.
Het geloof.
Welke waren toch de deugden, die de Grieksche Wijzen zoo verheften? Sterkte,
Matigheid en Voorzigtigheid. - De teedere en verhevene ziel van Jezus kon alléén
der wereld doen hooren, dat Geloof, Liefde en Hoop de deugden zijn, die aan 's
menschen kortzigtigheid, aan zijne behoefte passen.
Het was ongetwijfeld een alles omvattend Verstand, hetgeen ons de bron aller
deugden in het Geloof vertoonde. Er is geene kracht, die niet op overtuiging rust.
Eene redenering is niet van gewigt, een gedicht niet goddelijk, eene schilderij niet
schoon, dan omdat de geest of het oog, dat daarover oordeelt, overtuigd is van
zekere waarheid, die in deze redenering, dat gedicht, die schilderij opgesloten ligt.
Welke wonderen kan een klein getal Soldaten niet uitwerken, die van de kundigheid
huns Veldheers verzekerd zijn! Dertigduizend Grieken volgen ALEXANDER, tot de
verovering der Wereld; - Lacedemon vertrouwt op LYKURGUS, en wordt door hem
de wijsste der steden; - Babylon vertrouwt, dat zij voor de grootheid gevormd is, en
dit wereldsche verarouwen doet alles, wat groot is, voor haar bukken; - een
Godspraak schenkt aan Rome de Aarde, en Rome verkrijgt ze; - COLUMBUS alleen
gelooft bardnekkig aan eene andere helft der Aarde, en zij verrijst uit de golven. De
Vriendschap, de Vaderlandsmin, de Liefde, alle edele gevoelens zijn ook eene soort
van geloof, van vertrouwen. Het was omdat zij geloofden, dat de KODRUSSEN, de
PYLADESSEN, de REGULUSSEN, de ARRIA's zulke wonderen deden. En daarom zijn
harten, die aan niets gelooven, - die alle gehechtheden der ziel voor
hersenschimmen, en alle edele daden voor dwaasheid uitkrijten, - die de
verbeeldingskracht zoowel als de teederheid met medelijden beschouwen, - nooit
in staat, iets zeer groots,
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iets zeer edels te omvatten; zij gelooven aan niets, dan aan de stoffe, en aan den
dood; ook zijn zij reeds zoo ongevoelig als de eene, en zoo ijskoud als de andere.
(*)
Bij de oude Ridders was, zijne trouw verpanden, eene spreuk, waardoor alle de
wonderen der liefde gewrocht werden. ROELAND, DUGUESCLIN, BAIJARD [HAEMSTEDE,
BORSELEN, EGMOND, SCHAFFELAAR] waren getrouwe Ridders; en nog getuigen de
slagvelden van Roncevaux, [van St. Quentin, en anderen] welke mannen het waren,
die hunnen God, hunne Beminde, en hun Vaderland trouw en geloof zwoeren!
Uit het Geloof ontspruiten alle Bargerlijke Deugden, vermits het, volgens het
getuigenis aller Wijzen, uitgemaakt is, dat de leerstelling van een' beloonend' en
straffend' God de sterkste steun der Zede- en der Staatkunde is.
Indien men het Geloof tot zijn ware doel aanwendt, indien men het naar den
Schepper keert, indien het onzer ziele tot vleugelen wordt, om de moeijelijkheden
dezes levens te boven te komen; dan zal men erkennen, dat de Heilige Schrift deze
deugd niet te veel opgehemeld, dat zij hare wonderen niet te zeer vergroot heeft.
Hemelsch, vertroostend Geloof! gij doet meer dan bergen verzetten; gij wentelt de
verplettende lasten af, die 's menschen hart drukken.

Tafereel der ongodsdienstige en der godsdienstige vrouw.
Hoe kan men onderstellen, dat de Vrouw eene Godverzaakster zou kunnen zijn?
Wie zal dit riet, dit zwakke riet, ondersteunen, zoo niet de Godsdienst het doe? Zij
is natuurlijk het zwakste wezen der schepping, telkens aan den oever des doods,
of in gevaar van hare bekoorlijkheden te verliezen; - en waar zal zij, die met een
glimlagch op de lippen kan vergaan, onderstand vinden, dan in de hoop eener
bestemming, die verder gaat dan dit aardsche leven? De Vrouw heeft, zelfs voor
hare schoonheid, belang om vroom te zijn. Een gedeelte der bekoorlijkheden,
waarmede de Schepper onze eerste Moeder zoo ruim bedeelde, waren de zachtheid,
de onderwerping, de lieftaligheid, de teederheid: en daarvoor is de (hedendaagsche)
Philosophie doodelijk.
De Vrouw immers, in wier aanzijn het Geheim is ingeweven, die slechts de helft
harer bekoorlijkheden ontdekt, die zich zoo gaarne omsluijert, die men nimmer
kennen, maar

(*)

Men begrijpt, dat het Fransche woord foi, zoowel trouw als geloof aanduidende, dit gezegde
hier meer toepasselijk maakt.
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slechts raden kan, die als Maagd, als Moeder, vol geheimenissen is, die de Hemel
voor de geheimzinnigste deugd, voor het meest bedekte gevoel, - de schaamte en
liefde, - vormde; deze Vrouw zal de zachte aandrift harer kunne verzaken? zij zal,
met een vermetele, hoewel zwakke hand, den digten sluijer zoeken op te ligten, die
de Godheid bedekt? Wien zockt zij door deze belagchelijke, deze heiligschendende
poging te behagen? Denkt zij ons een verheven denkbeeld van haar vernuft te
geven, wanneer zij hare flaauwe Godslasteringen, hare nietsbeteekenende
Bovennatuurkunde met Spinoza's lastertaal, met Bayle's drogredenen vereenigt? Zij wil ongetwijfeld niet huwen: want waar is de man van gezond verstand, die zich
aan eene ongodsdienstige Echtgenoote zou willen verbinden?
De ongeloovige Vrouw denkt weinig om hare pligten; zij leeft, of om over de Deugd
te redekavelen, zonder die te betrachten, of om in den maalstroom der wereld het
vermaak na te jagen. Haar hoofd, hare ziel zijn ledig; de verveling verslindt haar;
zij heeft noch een God, noch huisselijke pligten, om de gapende ruimte harer
oogenblikken te vervullen.
Maar de dag der wrake nadert; - de Tijd komt; hij leidt de Grijsheid bij de haud; dit spook, met graauwe haren, met hooge schouders, met ijskoude handen, zet zich
op den huisdrempel der ongeloovige Vrouw; zij ziet het, en gilt. Maar wie luistert
naar hare stem? Een Echtgenoot? .... Zij heeft er geen; reeds lang verwijderde hij
zich van het tooneel harer schande. Kinderen? .... Door eene verkeerde opvoeding,
door het voorbeeld der Moeder bedorven, zullen die zich om haar bekreunen? Ziet
zij terug in het voorledene; daar is geen uitweg voor haar; de Deugd liet er geene
sporen. Voor het eerst wenden zich hare droeve gedachten hemelwaarts; .... het
ware toch beter geweest, gelooft zij nu, een Godsdienst te hebben. Vergeefsch
berouw! De laatste straf der Godverzaking op deze wereld is, naar het Geloof te
zoeken, en het niet te vinden. Als men, op het einde der loopbaan, de leugenen
eener valsche Wijsbegeerte inziet; als de Vernietiging, gelijk een noodlottig gestarnte,
aan den Horizon des Doods begint te rijzen; dan wilde men tot God wederkeeren,
en het is te laat; de geest, door Ongeloof verhard, weigert alle overtuiging. O! hoe
diep is de eenzaamheid, wanneer men door God en menschen verlaten is!.... Deze
Vrouw sterst, sterst in de armen eener huurlinge, of van iemand, die, door hare
smarten afgeschrikt, maar al te zeer over hare lange bedlegering klaagt; een kist
van eenige voeten lengte is al het deel der ongelukkige. Bij hare begrasenis ziet
men noch eene wanhopige Dochter, noch weenende Schoonzoons en Kleinkinderen;
eene waardige lijk-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

601
staatsie, door 's Volks zegeningen verzeld, voor de Godsdienstige Vrouw. Welligt
ontmoet slechts bij geval een onbekende Zoon, van het geheim zijner noodlottige
geboorte onkundig, de baar; hij verwondert zich, die zoo verlaten te vinden, en
vraagt aan de Dragers den naam des Dooden..... Dan dezen spoeden zich voort,
om het lijk aan de wormen ter prooije te geven, waartoe de Godverzaakster het
alléén bestemd had.
Hoe verschillend is het lot der Godsdienstige Vrouw! Hare dagen zijn dagen der
vreugde; haar leven vloeit heen in liefde; haar Man, hare Kinderen, hare Bedienden
eerbiedigen en beminnen haar; allen stellen op haar een vast vertrouwen: want
(denken zij) diegeen is zeker in alles getrouw, die haar' God getrouw is. Haar geloof
groeit door haar geluk, haar geluk door haar geloof: zij gelooft aan God, dewijl zij
gelukkig is; zij is gelukkig, dewijl zij aan God gelooft. O! welk eene overtuiging behoeft
de Moeder nog van eene hoogste gelukzaligheid, wanneer zij haar Kind ziet
glimlagchen? Vertoont zich de goedheid der Voorzienigheid niet geheel in de wieg
des menschen?.... Deze zwakke Vrouw is in ééns de grootste vermoeijenissen
(naauw dragelijk voor den sterksten Man) te boven gekomen. Wie wekt haar in 't
holst van den nacht, wanneer haar Kind het gewone voedsel noodig heeft? Van
waar die bandigheid in iets, dat zij nimmer leerde? .... Het is toch haar eerstgeborene;
en zij schijnt de ondervinding van een geheelen leeftijd te bezitten. Hoe raakt zij
deze teedere bloem aan, zonder die te kneuzen! - Het Meisje beefde voor het minste
gerucht;... waar zijn de legers, de donders, waar de gevaren, die de Moeder zouden
doen verbleeken? Weleer moest deze Vrouw een teeder voedsel, een zachte
legersteê hebben; het minste windje deed haar huiveren; ... thans is zij te vreden
met droog brood, met stroo; zij tart regen en wind, zoo lang in hare borsten een
druppel melk tot voedsel, en in hare lompen een stuk kleeding tot deksel is voor
haren Zoon!....

Vergelijking tusschen Homerus en den Bijbel, met opzigt tot den stijl.
De eenvoudigheid des Bijbels is meer kort, meer deftig; die van HOMERUS langer,
bevalliger. De eerste bemint de spreuken, en komt menigmaal op dezelfde
spreekwijzen neder, om nieuwe zaken uit te drukken. De tweede breidt zich gaarne
uit in woorden, en herhaalt dikwerf in andere spreekwijzen, hetgene hij reeds ééns
gezegd had. De eenvoudigheid der Schrift is die eens ouden Priesters, die, vervuld
met alle goddelijke en menschelijke wetenschappen, uit het

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

602
Allerhelligste de Godspraken der Wijsheid doet hooren. De eenvoudigheid des
Grijsaards van Chios is die van een' Reiziger, die aan den haard van zijn' vriend
alles verhaalt, wat hij al in een' langen en moeijelijken leeftijd gezien heeft. - Het
volgende, uit het Boek van Ruth, moge ter proeve dienen:
RUTH spreekt aldus tot NAÖMI (volgens de Staten-Overzetting):
‘Val mij niet tegen, dat ik u zonde verlaten, om van achter u weder te keeren: want
waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan; en waar gij zult vernachten, daar zal
ik ook vernachten: uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven,
zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden: - alzoo doe mij de HEERE, en alzoo
doe hij daartoe; zoo niet de dood alléén zal scheiding maken tusschen mij en u.’
HOMERUS zou dit misschien op de volgende wijze gezegd hebben, zoo men zijn'
doorgaanden stijl in acht neemt:
‘De schoone RUTH zeide tot de wijze NAÖMI, door de volken gelijk eene Godin
geëerd: Houd op u te verzetten tegen hetgeen eene Godheid mij ingeeft: ik zal u
de waarheid onverbloemd zeggen, zoo als ik die weet. Ik heb besloten u te volgen.
Ik zal bij u blijven, het zij gij terugkeert bij de Moabiten, behendig in het schieten der
werpspietsen, of dat gij trekt in het land van Juda, zoo vruchtbaar in olijfboomen. Ik
zal met u om gastvrijheid smeeken bij volken, die den biddenden eerbiedigen. Onze
asch zal in dezelfde kruik vergaderd worden, en ik zal den God, die u steeds verzelt,
offeranden brengen, die Hem aangenaam zijn. - Dus sprak zij; en gelijk wanneer
de geweldige zuidewind een verkwikkenden regen aanbrengt, de landlieden hunne
tarwe en garst bereiden, en nette fraaigevlochtene korfjes maken, (want zij voorzien
dat deze bui het aardrijk verzachten, en in staat stellen zal, om de kostbare giften
van CERES te ontvangen) dus verteederden de woorden van RUTH, gelijk een
vruchtbare regen, het gansche hart van NAÖMI.’

Strijd tusschen de krokodillen en visschen.
Men vindt in Florida, aan den voet der Apalachische gebergten, zoogenoemde
natuurlijke bornputten. Elk derzelven is te midden van een heuveltje, waarop
oranjeboomen, groene eiken en Catalpa's bloeijen. Dit bergje opent zich als eene
halve maan naar de zijde van het weiland, waarin het water van den put door een
kanaal geleid wordt. Het vocht ziet donkerbruin door de digte schaduw der boomen;
maar aan de plaats, waar de waterleiding begint, valt een lichtstraal op het
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effen watervlak, en vertoont zich even als de spiegel in de Camera obseura. In het
midden van dezen vijver legt een eenzame Krokodil, die aan de verbeelding eene
zonderlinge vertooning oplevert. Onbewegelijk ligt hij daar; uit zijne breede neusgaten
bruischen twee gekleurde sonteinen, en men zou hem bijkans voor een' metalen
Dolsijn aanzien, in een van de lustprieelen der Grooten.
Deze soort van Krokodillen (Kaymans) leeft echter niet altijd zoo eenzaam. Op
sommige tijden des jaars vergaderen zij zich in troepen, en leggen eene hinderlage,
(*)
om de verwachte Reizigers uit zee aan te vallen. Wanneer dezen de Rivieren zoo
verre opzwemmen, dat zij, daar het water voor hun getal te kort schiet, dood op den
oever geworpen zouden worden, en voor de pest doen vreezen, geeft de
Voorzienigheid hen eensklaps aan eene zamenzwering van vier- of vijfduizend
Krokodillen ter prooije. Vreesselijk gillende, met klapperende kaken, tasten deze
gedrochten de ongelukkige vreemdelingen aan. Het water springt hemelhoog, onder
de slagen hunner vreesselijke staarten; - de strijders wenden zich naar alle kanten;
men vecht lijf tegen lijf; men duikt in de diepte, en wenteit zich in het slib der Rivieren,
os neemt op de oppervlakte des waters de Zon tot getuige der vreesselijkste slagting.
De golven, alom met bloed geverwd, zijn met verminkte lijken, met lillende
ingewanden bedekt. De weêrgalm van dit verschrikkelijk gevecht wordt door dalen,
bergen en bosschen nagebaauwd. Wanneer soms een onweder, met aardbeving
vergezeld, gedurende den slag opsteekt, beantwoorden de Krokodillen het geloei
des donders door een aanhoudend gebrul. De aarde, door de hette der Hondstar
verschroeid, zucht; de Zuidzee en de Atlantische Oceaan beiden vallen met een
vervaarlijk geluid op de oevers der Nieuwe Wereld aan, en de Cordilleras, wier
toppen door den donder geraakt zijn, storten al hijgend hunne rotsen, hunne eeuwige
ijsschotsen in beide Wereldzeeën uit. - Te midden van dit rumoer worden de vreemde
scharen verslagen, verstrooid, en moeten vol schrik eene schuilplaats in de diepten
der Atlantische Zee zoeken, opdat zij voortaan ons dienen, zonder ons te schaden.
- Zoo geregeld gaat alles in de werken des Scheppers!

De nachtegaal.
Er is een geheimvol uur, waarin de eerste stilte van den nacht, op de heuvelen, aan
den oever der rivieren, in bosschen en valleijen, met het laatste gedruisch van den
dag ineensmelt. De gezigteinder is nog een weinig verlicht; echter

(*)

De Trekvisschen.
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rust de schaduw reeds op de aarde. Dit is het oogenblik, waarin de Natuur met hare
sombere wouden, die zich als zuilen vertoonen, met haar gewelf door de laatste
zonnestralen verlicht, een gewijden Tempel voorstelt, welks heiligdom een zwarte
nacht omfloerst, terwijl zijn voorportaal, boven de wolken verheven, met duizend
lichten schittert. In dit uur begint Philomele haar gezang aan te heffen. Als de
bosschen niet meer van duizende stemmen weêrgalmen, wanneer geen
grasscheutje, geen kruidje zich meer beweegt, wanneer de Maan aan den hemel
prijkt, en 's menschen oor vol eerbied luistert, dan begint de eerste Zanger der
Schepping zijn loflied aan den Allerhoogsten. Eerst doet hij de Echo's van
schaterende vreugdetoonen weêrgalmen; schijnbare wanorde heerscht in zijne
stem; hij vliegt van het zachte naar het sterke, van het hooge naar het lage; nu is
hij langzaam, dan weder snel; zijn hart is dronken van vreugde, het klopt door gevoel
van liefde. In ééns daalt zijne stem; de vogel zwijgt. Nu begint hij weder. Doch hoe
veranderd zijn zijne toonen! welk eene teedere welluidendheid! Nu eens is het een
kwijnend, schoon afwisselend geluid; dan weder een weinig eentoonig, gelijk de
weêrklank dier oude Romances, meesterstukken van eenvoudigheid en echte
droefheid. Zijn gezang teekent even dikwijls treurigheid als genoegen: ook de vogel,
die zijne jongen verloren heeft, zingt nog; hij herhaalt nog het lied der vreugde, want
hij verstaat er slechts één! - maar de kunstige Zanger heeft zijne vrolijke Cantate in
eenen klaagzang herschapen, alleen door den sleutel te veranderen.

Koopbedrijf eenes Engelschmans.
Een Engelschman, in dienst der Oostindische Maatschappije, kreeg den inval, na
China een honderdtal houten Uurwerken te voeren, bij den naam van Koekoeken
bekend. De Chineezen vonden dit klein werktuig zeer fraai, en betaalden zoo wel,
dat de Koopman, op eene volgende reize, ruimen voorraad opdeedt; maar, 't zij de
zeedampen den bewerktuigden blaasbalg hadden bedorven, 't zij de beweeging
van het schip de raderen ontsteld hadt, de Koekoeken riepen bij zijne aankomst
niet. Daar hij geen Uurwerkmaaker was, konde hij ze niet in orde brengen. Hij maakte
den Chineezen wijs, dat de Koekoek een Vogel was, die alleen in den tijd als hij
eijeren leide riep, en dat het thans niet het regte saisoen was, maar dat het
werktuigelijk zamenstelzel derwijze zijnde ingerigt, dat het den natuurlijken Vogel
volmaakt nabootste, de Uurwerken zouden roepen, zoodra de lente in Engeland
zou zijn wedergekeerd. Deeze lompe vertelling hadt de gewenschte uitwerking, en
hij verkogt andermaal zijnen voorraad. Men weet niet, of hij eene derde proeve
waagde.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Bedenkingen over de oorzaaken van het toe- en afneemen des
rijkdoms. Door N.F. Canard, Hoogleeraar in de Wiskunde op de
Centraal-School van Moulins.
(Vervolg en slot van bl. 522.)
Mogen wij dan, uit hoofde van het voorverhandelde, zeggen, dat de Rijkdom eener
Natie steeds aanwasse? Of is er een tijdperk, bij welks overschreeden dezelve af
in stede van toeneemt? Dit vraagstuk zal ik nu onderzoeken en tragten op te lossen.
- Naar gelange de balans des koophandels een invloed van geld medebrengt, doet
de mededinging van rijke lieden, gelijk wij hier boven waarnamen, de rente des
gelds daalen, en, bij wederwerking, ieder andere soort van inkomen; naardemaal
alle bronnen van inkomst uit derzelver aart eene strekking hebben tot het komen in
evenwigt. In deezer voege wordt elk voorwerp van kapitaal, op zichzelven
beschouwd, dagelijks meer en meer opbrengend, maar betrekkelijk minder; dit wil
zeggen, dat de gestadige verbeteringen, daaraan toegebragt, ze vatbaar maaken
voor een ruimer opbrengst; maar de waarde van die opbrengst wordt, met betrekking
tot het aangewende kapitaal, steeds minder.
Daarenboven, de grootere maate van volkomenheid, welke eenige Manufactuur
ontvangen heeft, maakt dezelve min vatbaar voor verbetering, en de poogingen tot
eene meerdere volmaaking gaan steeds vergezeld met groote onkosten en eene
staage verspilling en afneeming van de oorspronglijke inlaage. Hieruit volgt, dat de
ijver tot verbetering, en de drift tot proefneemingen, allengskens bekoelt, en eindelijk
geheel verdwijnt. De opeenhooping van geld zal de maate van intrest doen
afneemen; het vooruitzigt van voordeel in handelbespie-
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gelingen zal bij trappen verminderen, en eene daaraan geëvenredigde vermindering
van naijver plaats grijpen. Doch de naijver van verteering wordt algemeener; het
getal der zodanigen, die in vlijtbetoon verslappen, en vertooning van hunnen rijkdom
willen maaken, vermeerdert verre boven de voorgaande evenredigheid. De menigte
der gebruikeren doet den prijs van elk artikel rijzen; dewijl de verkoopers voordeel
trekken uit die mededinging, en den overvloed des gelds, in omloop gebragt. Hoe
het arbeidsloon hooger wordt, hoe meer het buitenlandsch vertier afneemt, het
aantal van handelaars en manufacturiers vermindert, en aanleiding geeft tot den
aanwas van het getal der werkelooze persoonen, en der zodanigen, die hun kapitaal
uit bedrijf en handel neemen, om van de inkomsten huns gelds te leeven.
Tot zekere hoogte opgeklommen, heerscht de naijver van verteering over den
naijver van arbeidzaamheid; dan neemt een smaak voor grootheid en weelde de
plaats in van huishoudelijkheid, arbeidzaamheid, en de eerzugt om zijne middelen
te vermeerderen en zijne bezittingen te vergrooten. De vlijtige in zijn beroep wordt
aangezien als een weezen van minderen rang, en de naijver om te verteeren vormt
eene klasse van hooger aanzien, niet genoodzaakt om de toevlugt te neemen tot
eenige vermoeijende bezigheid. Deeze klasse, door de benoodigdheden des handels
niet aangezet om den prijs der goederen te bepaalen, verandert en verhoogt den
prijs van elk artikel door mededinging, en vermindert den uitvoerenden handel met
vreemde Volken. De overvloed des kapitaals, invloed hebbende op elke soort van
eigendom, komt in omloop, en, door een waterpas van geld eerst daar te stellen,
ontstaat er welhaast een uitvloed na andere Landen.
Geduurende dit tijdperk gaan andere Staaten voorwaards; door armoede vlijtig
en werkzaam zijnde, voorzien zij de koopmarkten van Europa met goedkooper en
beter Manufactuuren, en de afneemende Natie ziet de fabrieken en werkplaatzen
vervallen. Alle soorten van eigendom deelen in het algemeen verval; overal is het
getal der werklieden in overvloed; in elken tak komen broddelaars, die elkander
benadeelen, en alles gaat verlooren. Men treft bij de schamele menigte de ellendigste
schepzels aan, door honger en dorst kwijnende; dewijl de bevolking geene
evenredigheid heeft tot de uitgestrekt-
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heid des handels en den eisch van werkende handen. Er zijn eenige weinige
schatrijken, die in den grootsten overvloed en dartelste weelde leeven; terwijl de
volksmenigte allerwegen in behoefte wegkwijnt.
Indien wij de kenmerken, welke een opkomend en bloeijend Volk aanduiden,
vergelijken met die van een ten val neigend Volk, wij zullen ontwaaren dat ze het
regt tegenovergestelde van elkander zijn. 1. Bij een opkomend en bloeijend Volk is
de naijver ten vlijtbetoon en werkzaamheid in volle kragt. 2. Er is veel vraags na
goederen, en de mededinging doet den prijs rijzen; terwijl arbeid, die geen winst
aanbrengt, onbezogt blijft. 3. Elk voorwerp, waaraan men zijn geld besteedt, is in
een staat van vordering en dagelijksche verbetering. 4. De bevolking neemt toe. 5.
Het geld is schaars, de rente hoog, en neigt tot vermindering. 6. De bronnen van
inkomen hebben betrekkelijk eene groote opbrengst, en volstrekt eene kleine:
nogthans hebben zij steeds eene strekking om ten aanziene van het laatste te
vermeerderen, en ten opzigte van het eerste te verminderen. 7. De uitvoerende
handel neemt staag toe, en de omloop des gelds vloeit van de buitenste tot de
inwendigste deelen des lands.
Bij een ten val neigend Volk, in tegendeel, is 1. De naijver tot winstgeevenden
arbeid aan 't kwijnen, en de ijverzugt tot verteeren in volle kragt. 2. Er is weinig vraag
na voortbrengzelen van winstgeevenden arbeid; zij zijn laag in prijs: maar zo veel
te meer vraags is er na 't geen strekt om weelde te voldoen, en het stijgt hoog in
prijs. 3. De voorwerpen om geld in te beleggen staan stil en neigen ten val. 4. De
bevolking neemt af. 5. Geld is er in overvloed, en, de intrest laag zijnde bij den
aanvang van het verval eens Volks, heeft deeze eene bestendige strekking om
hooger te worden; dewijl de naijver om te verteeren, en tot het aanschaffen van
voorwerpen van weelde, het geld wegneemt, noodig om het vaste kapitaal te
behouden. 6. Bij den aanvange des vervals heeft elke soort van kapitaal een groot
deel van volstrekte opbrengst, en een klein deel van betrekkelijke; maar de laatste
is in een steeds vermeerderenden, en de eerste in een staag verminderenden stand.
7. De daadlijke uitvoerende handel neemt af en zinkt tot niet, en de omloop des
gelds geraakt ten lande uit.
Staande deeze trapswijze afneeming van een ten val
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neigend Land heeft er een gestaage uitvloed van de kostbaare metaalen plaats; de
naijver, om elkander, in verteeren, voorbij te streeven, den winst aanbrengenden
arbeid versmaadende, welke noodig is om de hoofdsom te behouden, neemt dezelve
bij trappen af, en het Volk wordt van dag tot dag armer. De spil- en verteerzugt zich
tot alle volksrangen uitspreidende, is niemand er op bedagt, om, 't geen de arbeid
opbrengt, te raade te houden; van hier de smaak voor pragt, van hier afkeer van
arbeid, en de belachlijkste trotsheid in armoede. Zodanig is de werklijke staat van
(*)
Spanje, Portugal en andere Landen . - Dit zal welhaast het lot van Engeland weezen.
Dat Volk, ten hoogsten toppunte van grootheid opgeklommen, nadert het tijdperk
van afneeming, van verval. Wij zullen vervolgens zien, wat oorzaak is van het
vertraagen dier gebeurtenisse, en voorheen, en alsnog.
Een ten val hellend Volk, steeds armer wordende, is op den rand om in eenen
staat van ongelegenheid te geraaken, welke in 't eerst de ijverzugt om te verteeren
zal verminderen, en eindelijk geheel doen ophouden: dan dit kan weder naijver en
werkzaamheid baaren; of, met andere woorden, de allengskens daargestelde val
eens Volks strekt om op nieuw een arm en werkzaam Volk hervoort te brengen, 't
geen de loopbaan der vroegere voorouderen betreedt. En zulks zou het natuurlijk
beloop van het wisselbeurtig lot der Volken weezen, indien Oorlogen en
Omwentelingen deeze orde niet vaak omkeerden.
Overeenkomstig met het onveranderlijk beloop der menschlijke zaaken, is er niets
bestendigs op aarde, en alles in een steeds dobberenden staat. De
verscheidenheden van werkzaamheid en luiheid zijn niet even zigtbaar bij alle
Volken; onderscheidenst worden zij opgemerkt in die Staaten, welke onderhevig
zijn geweest aan schielijken aanwas van grootheid en voorspoed.
Dit tijdperk van verwisselingen, welke verschillende Volken, ten aanziene van
elkanderen, ondergaan, is even zeer zigtbaar in een Volk, ten aanziene van de
bijzondere persoonen, uit welken het bestaat, met elkander

(*)

Mogten wij, dit vertaalende, te nederschrijven, zonder onder die ongenoemde Landen ook
ons Vaderland te betrekken!
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vergeleeken. Zij, die uit den aart werkzaam zijn, wier armoede hun vlijtig en
huishoudelijk maakt, verteeren minder dan zij winnen; hun rijkdom vermeerdert in
evenredigheid met hun vlijtbetoon en zorgvuldigheid; doch, wanneer zij allengskens
rijk worden, vermindert de noodzaaklijkheid van vlijtbetoon en spaarzaamheid; de
naijver, om elkander in geldverteering voorbij te streeven, sluipt van lieverlede in,
en zij worden er op gesteld om zich in eenen rang te vertoonen, welke alle verdere
opeenhooping van schatten als overtollig aanmerkt. Dus mogen wij, het bestendig
en nimmer faalend bestaan des menschdoms, of liever dat van de geslachten in 't
algemeen, in aanmerking neemende, opmerken, dat ze onderworpen zijn aan
dezelfde tijdperken van grootheid en verval, waaraan geheele Volken zich
blootgesteld vinden. Naa de onderscheidene standen van vordering en rijkdom
doorloopen te hebben, ontkragt de zugt tot verteeren, en de af keer van werken, de
veerkragt, en ondermijnt ongevoelig het leevensbeginzel, 't welk de volkomenheid
van het menschlijk gestel uitmaakt. - Een bewijs voor de waarheid deezer
waarneeminge leveren ons op de rijke Familien: de leden van dezelve, zich zonder
bedwang overgeevende aan de voldoening hunner lusten, verdelgen hunne
gezondheid, verteeren hunne middelen, en teelen een zwak geslacht voort. Familien,
dus in eenen staat van verzwakking gebragt, leveren niets op, dan eenige weinige
uitgemergelde persoonen, die, in stede van hun geslacht voort te planten, plaats
maaken voor andere Familien van meerder sterkte en een meer beloovend uitzigt.
Deeze uitwerkzels grijpen steeds plaats; zij behooren tot den natuurlijken loop der
dingen, even als wij in een oud bosch, niet gekapt door der menschen hand, de
oude eiken zien ten gronde vallen, om plaats te maaken voor de nieuwe, die er nabij
opschieten.
Schoon veele Wijsgeeren de waarheid van dit gevoelen toestemmen, met
betrekking tot den aanwas en het verval der Familien, ontkennen zij nogthans de
regtmaatigheid van de toepassing op geheele Volken; zij merken elk Volk aan, als
zamengesteld uit persoonen, die geen eigendom bezitten, en anderen, die ruimen
overvloed hebben; en dat, bijgevolge, de naijver van arbeid en verteering bestendig
wederkeerig moet werken in die volksafdeelingen. Zij houden het voor een algemeen
denk-
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beeld, dat een Volk, in elk tijdperk, eene verzameling is van onderscheidene Familien,
onderworpen aan de trappen van aanwas en verval, op dezelfde wijze als het eene
verzameling is van bijzondere persoonen van allerlei ouderdom en stand, die, door
steeds het geslacht te vernieuwen, altoos hetzelfde tooneel vertoonen, met dezelfde
verscheidenheden.
Ter beantwoording van deeze veronderstelling is het noodig, onderscheid te
maaken tusschen de voortbrengende oorzaaken van den bloei en het verval van
Familien in eenen Staat, en de oorzaaken, welke werken op den bloei of het verval
van Volken in eene massa beschouwd. Naijver, in eenen algemeenen zin genomen,
is de springveer van alle onze bedrijven, welke wij doen, niet onmiddelijk aangezet
door noodzaaklijkheid, of vermaakshalven. Het is desgelijks naijver, welke den
mensch beweegt om rijkdommen te verzamelen, en er naderhand een vertoon van
te maaken door weelde: de laatstgemelde naijver is het noodwendig gevolg van
den naijver des arbeids, en maakt er het natuurlijk einde van uit. De mensch verlangt
na het verbeteren van zijn sortuin, enkel met oogmerk om zich de middelen te
verschaffen tot het ten toon spreiden zijner rijkdommen, en anderen in verteering
te boven te streeven. Hij bedoelt niet, den naijver van werkzaamheid te verlaagen:
deeze heeft een gevestigd tijdperk. Wanneer de vlijtige man de middelen verzameld
heeft om zijne mededingers te overtreffen door den luister zijner verteeringe, is er
bij hem geen verdere prikkel om zijne middelen te vergrooten. In tegendeel, zijne
zugt tot uitgave is grooter dan ooit: deeze moet derhalven hier op uitloopen; anderzins
zou zijn arbeid zonder eenig bepaald voorwerp weezen. Maar zo lang ik bijzondere
persoonen, met betrekking tot elkander, in aanmerking neem, is er niets, 't geen het
volstrekt blijkbaar maakt, dat eenige aanwas of vermindering van Rijkdom op het
Volk in 't algemeen moet nederkomen: want indien alle Familien dit tijdperk moeten
doorgaan, moeten de arme Familien rijk worden ten koste van de zodanigen, die
zich ten gronde hielpen door den ijver om in verteering uit te steeken; en het natuurlijk
gevolg hiervan kan geen ander weezen, dan eene bestendige mengeling van
opkomende en ondergaande Familien, zodanig, dat de een door de ander zal worden
opgewoogen; en, met betrekking tot de Natie, zou alsdan
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dezelfde hoeveelheid van Rijkdom steeds stand houden.
Dan wij komen nu tot de oorzaaken, welke invloed hebben op den bloei of het
verval der Natien met betrekking tot elkander. In de eerste plaatze moeten wij hier
toestaan, als eene erkende daadzaak, dat alle menschen natuurlijk niet begiftigd
zijn met dezelfde veerkragt van werkzaamheid: wij moeten ook, als eene erkende
waarheid, toestemmen, dat de mengeling van bijzondere persoonen met grooter of
minder maate van veerkragt dezelfde niet is bij elk Volk; of, met andere woorden,
dat alle Volken niet dezelfde veerkragt bezitten. Daarenboven is het eene even
onbetwistbaare waarheid, dat, hoe meer veerkragts de Volken bezitten, hoe meer
de bijzondere persoonen of familien, waaruit zij bestaan, het tijdperk doen verwijlen,
waarop de naijver van verteeren dat van naijver om te arbeiden vervangt; dat is,
hoe langer zij in vlijtbetoon uitsteeken, hoe grooter de veelheid wordt der
Rijkdommen, welke zij verzamelen, vóór dat zij overgaan om genot van den
opgezamelden schat te trekken.
Laaten wij, op deezen grond, veronderstellen, dat eenig Volk meer veerkragts
bezit dan zijne Nabuuren; de uitkomst zal weezen, dat het de bronnen van inkomen
meer bewerke, en bijgevolge rijkelijker doe vloeijen. De Koophandel van dat Volk
zal uitgebreider weezen; het zal het voorregt boven andere hebben, in de
voortbrengzels van zijn vlijtbetoon op de markten der handeldrijvende wereld te
slijten; de balans des handels zal ten zijnen baate overslaan; deszelfs rijkdom zal
toeneemen, het kapitaal vermeerderen; doch vermeerderen tot geen oogmerk.
Naardemaal de werkzaamheid der Natie dezelve altoos aanprikkelt om aan andere
Volken te verkoopen, moet de geldsomloop gelijk blijven met dien der Nabuuren,
het geld hoe langs hoe overvloediger worden, en de Natie het toppunt beklimmen,
van waar derzelver val begint, gelijk wij hier boven beweezen. Dus volgt uit de
meerdere veerkragt eener Natie in het handelbedrijf met andere Volken natuurlijk,
dat derzelver Rijkdom moet opeenhoopen ten koste des Rijkdoms haarer Nabuuren;
en van die ophooping neemt de val een begin.
Wanneer verscheide Volken, in elkanders nabuurschap gelegen, in het stuk van
werkzaame veerkragt weinig van elkander verschillen, dan vertoonen zij afzonderlijk
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het afwisselend tooneel van toe- en afneemende Familien; dan zij blijven, ten opzigte
van elkander, meest altoos in een staat van wederzijdsche gelijkvormigheid. Zodanig
is de eenpaarige schilderij, welke de Volken, over 't algemeen, in de Geschiedenis
opleveren; en, bijaldien een derzelven eene grooter maate van veerkragt bezit, zal
hetzelve noodwendig eene verheffing aan den dag leggen, geëvenredigd aan de
meerderheid van die veerkragt, en het verval zal, als een natuurlijk gevolg, plaats
grijpen. Op deeze wijze hangt de bloei en de verwelking der Volken af van derzelver
wederzijdsche betrekkingen en onderscheid in het stuk van veerkragt. - Dit zelfde
beloop der dingen grijpt plaats, als wij de veerkragt der Volken ten aanziene van
den Oorlog beschouwen. Wanneer onderscheide Volken, die aan elkander grenzen,
gelijk staan in sterkte en veerkragt, bewaaren zij onderling eene balans van magt;
maar wanneer één Volk over de andere de meerderheid verkrijgt, zal zulks eindigen
in derzelver te onderbrenging; dan wordt er eene magtige Natie gevormd, doch die,
op gelijke wijze, ten val zal komen, wanneer zij geen meer vijanden heeft te onder
te brengen.

Berigt wegens eene gelukkig volbragte breuksnijding, benevens
eenige aanmerkingen aangaande verouderde breuken.
Medegedeeld door Adolphus Ypey, Hoogleeraar in de Geneeskunde
te Franeker.
Omtrent het midden van Zomermaand dezes jaars 1807 werd ik geraadpleegd over
eene verouderde, met teekenen van beklemming verzelde, Liesbreuk eener bijna
vijftigjarige Weduwe, te Sixbierum. De oneffene half knobbelachtige gedaante van
het Gezwel had het vermoeden verwekt, dat deze, voor eene Vrouwe, zeer groote
Breuk eene Netbreuk zou zijn. Doch de bijkomende gewone teekenen van
Beklemming deden mij besluiten, dat er echter ook een stuk van een Darm in moest
begrepen zijn. Waarom ik er ook ten sterkste op aandrong, om ten spoedigste tot
de Konstbewerking over te gaan; dewijl de uitwendige hoedanigheid der
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Breuk genoegzaam aanwees, dat alle pogingen tot Repositie niets dan nadeel
zouden kunnen aanbrengen.
De Konstbewerking werd, op mijn voorstel, volbragt door den voortreffelijken
Harlinger Heel- en Vroedmeester S. POPTA, die dezelve met zijne gewone handigheid
en omzigtigheid verrigtte. Inzonderheid gebruikte de Konstbewerker zeer veel
voorzigtigheid, om den aanmerkelijk verdikten en ontaarden Breukzak te openen;
dewijl men alle redenen had om te vermoeden, dat dezelve vol aangegroeide
Ingewanden zou zijn. Niet weinig stonden wij dus verwonderd, toen de Breukzak
geheel geopend was, denzelven genoegzaam ledig te vinden, en daarin niets te
ontdekken, dan eene kleine Darmplooi, die zich in een staat van ontsteking bevond,
en die, door middel van eenige bandjes, beneden den Buikring was vastgegroeid,
zonder dat er eene zeer aanmerkelijke klemming plaats had. Want zoo ras deze
verbindingen waren weggenomen, liet zich de Darm zeer gemakkelijk binnenbrengen,
zonder dat men den Buikring behoefde te openen. Ook schikte zich alles, van dat
tijdstip af, ten beste, en de Lijderes was, binnen korte weken, volkomen hersteld.
Kort voor dat zich de teekenen van beklemming openbaarden, had de Lijderesse
eene aloëtische Purgatie ingenomen, door welker krachtige werking denkelijk de
ingewanden, die los in den Breukzak lagen, naar binnen zullen zijn geraakt; terwijl
het dubbeld aangegroeid stuk, het overige niet kunnende volgen, daardoor in een
staat van ontsteking en beklemming is gekomen.
Het stuk aangegroeide Darm was in een gevorderden staat van ontsteking en
reeds blaauwachtig van kleur, hetgeen verscheidene der aanwezende Konstminnaren
voor een kwaden uitslag deed duchten; waarover ik mij echter niet veel bekommerde,
omdat de pols niet koortsig en behoorlijk krachtig was; waaruit ik besloot, dat er, tot
dusverre, geene geschiktheid tot versterving plaats greep. Bij deze gelegenheid
herinnere ik mij eene Breuksnijding, die, voor meer dan twintig jaren, in mijn bijzijn,
te Vrouwen-Parochie, door den kundigen Leeuwarder Heel- en Vroedmeester H.
BRUINSMA werd verrigt, en die, door de volgende bijkomende omstandigheden, zeer
aanmerkenswaardig was. Wij hadden hier, dewijl de Breuk vrij groot was, eene
aanmerkelijke hoeveelheid van Net en van Darmen verwacht,
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doch wij vonden niets dan etter, die zich uit den Buikring met zoodanig een stank
ontlastte, dat men meende te bezwijken. De omstanders dachten, dat de Patient
het verband niet zou overleven. Ik alleen was van andere gedachten, van wege den
langzamen en sterken polsslag van den Lijder, die ook, zonder dat er zich eenig
bedenkelijk toeval openbaarde, spoedig en volkomen herstelde. Dat hier intusschen
ook een Darm in het geval was begrepen geweest, bleek genoegzaam bij wegneming
van het eerste Verband, toen wij verscheidene graauwe Erwten in de wieken vonden,
welke de Lijder bekende gegeten te hebben. Dan, niettegenstaande de duistere
complicatie van dit zonderling geval en de zoo ongepaste Dieet, herstelde de Lijder
spoedig, door zijne buitengewoon groote levenskracht.
Bij gelegenheid van het berigt aangaande dit zonderling geval, meene ik, met
betrekking vooral tot de verouderde Brenken, hier de volgende aanmerkingen te
moeten bijvoegen.
o

1 . Wanneer de verouderde Breuken niet zoo groot zijn, dat daardoor de
Herplaatsing der Deelen onmogelijk wordt geoordeeld, behoort men zich, wanneer
er aanwijzing tot eene Konstbewerking plaats heeft, door de verouderdheid der
Breuk, en door de daardoor mogelijke aangroeijing der Deelen, niet te laten
afschrikken. Doorgaans bestaat die zamengroeijing in een aantal vliesjes en bandjes,
die gemakkelijk kunnen worden doorgesneden, gelijk ook in eene zamenkleving
der deelen, die door de kracht eens vingers alleen kan worden verbroken. Dat ook,
al is de zamengroeijing der deelen ongemeen groot en bezwaarlijk, echter daarom
de herstelling niet onmogelijk is, weet men, uit het zoo ingewikkeld en moeijelijk
geval van wijlen den beroemden Hanoverschen Geneesheer ZIMMERMAN, die,
niettegenstaande de grootstmogelijke te zamengroeijing der deelen, onder het
bestuur van den grooten MECKEL, echter gelukkig door de Breuksnijding werd gered.
o

2 . Een staat van zware ontsteking eener Breuk moet ons, zoo lang er geene
teekenen van ware versterving aanwezig zijn, nooit van de Konstbewerking
afschrikken; dewijl niemand, met eenige zekerheid, dien graad van ontsteking van
Net of Darmen kan bepalen, die niet door het wegnemen der klemming zou kunnen
worden
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weggenomen: zijnde het steeds beter, het niet volstrekt onmogelijke te beproeven,
dan de Lijders aan hun lot over te laten.
o

3 . Zoo zeer men, bij versche Breuken, alles met beleid en voorzigtigheid moet
aanwenden, wat tot de terugbrenging der deelen dienen kan, zoo weinig moet men
zich hiermede bij verouderde Breuken ophouden, dewijl men in die gevallen
doorgaans een voldoenden graad van zekerheid heeft, dat er aangroeijingen plaats
hebben. Men moet dus bij eene enkele voldoende poging berusten, om het geval
niet, door eene nadeelige drukking op de ingeslotene doch aangegroeide
Ingewanden, te verergeren. Zelfs vermindert, bij eene bezwaarlijke versche Breuk,
de hoop tot herstel door inbrenging, naar mate de Breuk langer buiten het ligchaam
is geweest, van wege de steeds toenemende ophooping des vochts in den Breukzak;
dewijl men daardoor, schoon men meent op den Darm tot herstel te werken, meestal
eene onnutte drukking op het in den zak opgesloten Water uitoefent.
o

4 . Bij versche Breuken heeft men in de Konstbewerking doorgaans dit voordeel,
dat er zich eene aanmerkelijke hoeveelheid van Water tusschen den Breukzak en
de Ingewanden ophoopt; waardoor men minder gevaar loopt, van die deelen, bij
het openen van den zak, te kwetsen. Doch, bij eene verouderde Breuk, heeft iets
van dien aard dikwijls geen plaats, dewijl de zamengroeijingen de deelen daartoe
dikwijls te naauw vereenigen. Men moet derhalve in dezen met zeer groote
omzigtigheid te werk gaan.
o

5 . Bij het openen van een verouderden Breukzak moet men niet alleen de
losmaking van de zamenhechtingen der deelen met den zak naauwkeurig
volbrengen, maar insgelijks de in den zak aanwezende Ingewanden naauwkeurig
van elkanderen scheiden; dewijl anderzins de dus niet van elkanderen afgezonderde
deelen ligtelijk tot velerlei lastige inwendige beklemmingen, en tot andere
onaangename toevallen, aanleiding zouden kunnen geven.
o

6 . Oude verwaarloosde, dikwijls uit- en insluipende Breuken, bekomen dikwijls,
niettegenstaande dat de Ingewanden vrij zijn, een grooten en verdikten Breukzak,
die met geene mogelijkheid geheel ingebragt kan worden: zoodat er, al zijn de
Ingewanden binnen, steeds
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eene dikte overblijft, die men niet weg kan krijgen. Minkundigen raken hierdoor wel
eens in verlegenheid, wanneer er een Breukband wordt gevorderd. Ondertusschen
is deze zwarigheid minder dan zij schijnt, dewijl, zoo lang er iets van de Ingewanden
buiten het ligchaam is, door de drukking van ieder vreemd ligchaam op dezelve,
eene geweldige pijn wordt veroorzaakt. Is derhalve de overgeblevene dikte, vooral
in de strekking der Buikringen, van dien aard, dat eene matige drukking met de
toppen der vingeren daarin geen pijnlijk gevoel veroorzaakt, dan kan men gewoonlijk
met veiligheid éen Breukband aanleggen. Het spreekt intusschen van zelven, dat
men, in alle eenigzins twijfelachtige gevallen, met de grootste behoedzaamheid
moet te werk gaan, en steeds oplettende zijn of er zich ook eenige teekenen van
Beklemming ontdekken.
o

7 . Schoon de vrouwelijke Liesbreuken dikwijls in de lip der Vrouwelijkheid zakken,
waardoor zij eene ongewone grootte kunnen bekomen; zoo begeven zij zich ook
dikwijls, gelijk ook in ons geval plaats had, buitenwaards, en nemen eene plaatsing
aan, die zich genoegzaam in het midden bevindt, tusschen den Liesring en den
band van Poupart. Minkundigen in deze zaken worden daardoor wel eens bedrogen,
en zien de buitenwaards gewekene Liesbreuk voor eene Buikbrenk aan.

Rapport der geneeskundige maatschappij te Londen, raakende
de koepoksinenting, uitgebragt 17 julij 1807.
De Maatschappij heeft haar beslissend gevoelen niet uitgebragt, zonder alvoorens
alle bijzondere Genees- en Heelkundige Kollegien en Maatschappijen geraadpleegd
te hebben; zij heeft daarenboven kundschap ingenomen van een groot getal
bijzondere persoonen, bekwaam om haar voor te lichten. De slotsomme der
onnoemelijk veele narigten, welke de Maatschappij heeft ontvangen, is geweest,
dat de Koepoksinenting een behoedmiddel is tegen de Kinderziekte, zonder eenig
gevaar; dat de voorbeelden van het tegendeel zeer zeldzaam zijn; dat de
ongesteldheid, welke zij veroor-
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zaakt, gering is, en zelden de ingeënten verhindert, hunne gewoone bezigheden
waar te neemen. Men heeft dezelve te werk gesteld aan zwangere Vrouwen, aan
Kinderen geduurende het tandhaalen, of wel kort naa hunne geboorte, en men heeft
altijd opgemerkt, dat zij, in deeze omstandigheden, zeer aanmerkelijke voordeelen
bezat boven de (gewoone) inenting, die, hoewel zij gemeenlijk eene slegts geringe
ziekte veroorzaakt, zomtijds van ontrustende toevallen gaat verzeld, en ook bij wijlen
heillooze gevolgen heeft. De zekerheid der Koepoksinentinge, als behoedmiddel
tegen de Kinderziekte, is, indien niet volkomen, althans daaraan zoo na grenzende,
dat het niet geoorlofd is, van eene mensc helijke ontdekking grooter volmaaktheid
te verwagten. De Maatschappij is in de gelegenheid geweest, zich aangaande den
uitslag te verzekeren, welken de Koepoksinenting heeft gehad bij eenige honderden
van duizend persoonen, welke deeze kunstbewerking hebben ondergaan. Zij heeft
de verzekering bekomen, dat het getal der gevallen, welke kwalijk zijn uitgevallen,
zoo gering is, dat men met verwondering zal verneemen, dat, van een gegeeven
getal van met de Koepokstoffe ingeente persoonen, het getal minder is, aan wien
het met geen goeden uitslag is geschied, dan er gestorvenen geteld worden onder
een gelijk getal persoonen, wien de Kinderziekte is ingeënt. Gewoonlijk en in het
zeer kleine getal voorbeelden van Kinderziekte, aan met de Koepokstoffe ingeënte
persoonen overgekomen, het zij natuurlijk, het zij door inenting, is de ziekte altijd
goedaartiger geweest, en heeft korter dan gewoonlijk geduurd. Alles wijst uit, dat
men te onregt heeft gezegd, dat de Koepoksinenting nieuwe, onbekende, monstreuze
Ziekten veroorzaakt. Zij, die dit beweeren, hebben geene voldoende gronden voor
hun zeggen aangevoerd, en men moet er uit besluiten, dat zij ter kwaader trouwe
handelden, of geene kennis van zaaken hadden.
De Koepoksinenting dient om de Kinderziekte in het land te doen ophouden,
alwaar zij algemeen wierdt te werk gesteld. Intusschen is het zeker, dat te Londen,
heden ten dage, het tiende gedeelte voor het minst der stervenden, door de
Kinderziekte wordt weggerukt.
De Maatschappij merkt aan, dat de berigten, welke zij heeft ontvangen, allen niet
even gunstig voor de Koepoksinenting zijn; maar dat zij, de ongunstige getuige-
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nissen zorgvuldig onderzogt hebbende, zekerheid heeft bekomen, dat zij van geen
gewigt waren, komende van lieden zonder ondervinding, of die uit onderstelde
opgaven redeneerden. Voor het overige, daar de Koepoksinenting eerst zedert acht
jaaren bekend is, moeten haare voorstanders zoo wel als haare tegenstreevers in
aanmerking neemen, dat een zoo korte tijd niet genoeg is om ten dien opzigte alles
naauwkeurig te bepaalen, zoo min als om dien trap van volmaaktheid te bereiken,
voor welke de kunstbewerking, welke dezelve mededeelt, en de poogingen, welke
aangewend worden om een zekerem uitslag te bekomen, vatbaar kunnen zijn.
De Maatschappij eindigt haar Verslag met eene ernstige aanprijzing van de
Koepoksinenting. ‘Laaten wij hoopen,’ zegt zij, ten besluite, ‘dat de tijd niet meer
verre af is, waarin dit behoedmiddel geene tegenstreevers meer zal hebben, en,
het geheele menschelijke geslagt hetzelve hebbende aangenomen, men de
verwoestingen der Kinderziekte zal zien een einde neemen, ondersteld zijnde dat
deeze geduchte Ziekte niet geheel verdwijne.’

Aanmerkingen, over de regeering, den godsdienst, de vrijerij, het
huwelijk en de zeden der inboorelingen van Nieuw-Zuid-Wales.
Door David Collins.
(Vervolg en slot van bl. 588.)

Gewoonten.
Onder andere Gewoonten, bij dit Volk standvastig in gebruik, is er eene, welke
bijzonder onze aandagt verdient, dewijl het eenig denkbeeld met zich brengt van
vergeldende regtvaardigheid.
Het vergieten van bloed wordt steeds van straffe gevolgd; de beledigende partij
wordt gedrongen zich bloot te stellen aan de werpschigten van allen, die verkiezen
dezelve op hem te werpen: want in deeze strafoefeningen helpen geene banden
van bloedverwantschap of vriendschap. Bij den dood van eenig persoon, 't zij man
of
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vrouw, oud of jong, moeten de vrienden des gestorvenen gestraft worden, alsof de
dood door hun verzuim veroorzaakt ware. Dit gaat zomwijlen veel verder dan noodig
schijnt, of eenigzins met de menschlijkheid kan worden overeengebragt.
Naa den moord van YEL-LO-WAY, door WAT-TE-WAL, was diens Weduwe
NOO-ROO-ING verpligt, volgens de gewoonte des Lands, haars Egtgenoots dood te
wreeken op een der bloedverwanten des Moordenaars. Zij ontmoette een jong
Meisje, GO-NANG-GOO-LIE geheeten, die WAT-TE-WAL eenigzins in den bloede bestondt;
deeze wandelde met haar en twee andere Meisjes op eene afgelegene plaats, waar
zij 't zelve, met een stok en scherpgepunten steen, zo geweldig sloeg en sneedt,
dat het kind bijkans leevenloos in de Stad gedraagen werd. Het hadt aan 't hoofd
zeven diepen sneeden; het eene oor was tot het been gespleeten, en hadt het meest
geleden. Het kind was zeer gevaarlijk gewond, en stierf weinig tijds daarnaa. - De
Inboorelingen, aan welke dit bedrijf vermeld werd, betoonden deswegen weinig of
geen aandoening, maar scheenen zulks regt, noodzaakelijk en onvermijdelijk te
keuren; en wij verstonden, dat, wanneer Vrouwen in 't geval zijn om deeze bloedige
wraak te neemen, zij die nooit uitoefenen dan aan haare eigene Sexe, en geen Man
aan durven. - NOO-ROO-ING, bemerkende dat de mishandeling, GO-NANG-GOO-LIE
aangedaan, verre was van bij ons goedgekeurd te worden, ontkende haar geslaagen
te hebben, en lag dit bedrijf de twee andere Meisjes ten laste; dan de lieden,
waarmede wij over dit geval spraken, verzekerden ons, dat dit het bedrijf geweest
ware van NOO-ROO-ING, en voegden er bij, dat zij niets meer gedaan hadt, dan
waartoe het gebruik haar verpligtte. Het kleine slachtoffer van haare wraak was, uit
hoofde van haare zagtaartigheid, zeer bemind in de Stad; en het levert een
zonderlingen trek op van de onmenschlijkheid deezer handelwijze, dat zij alle dagen,
zints YEL-LO-WAYS dood, verzogt, dat NOO-ROO-ING in de Officiers hut, waar zij zich
onthieldt, mogt eeten. Hoogst woest, in de daad, is eene gewoonte, die de hand
tegen dus een kind kon wapenen. De dood van 't zelve bleef ongewrooken, misschien
omdat men dien voor een verzoenend offer hieldt.
WAT-TE-WAL, die het misdrijf begaan hadt, om 't
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welk dit Meisje zo wreedlijk leedt, ontkwam onbeschadigd de speeren van
BEN-NIL-LONG, COLE-BE en verscheide andere Inboorelingen; hij verkeerde vervolgens
met hun naar ouder gewoonte, en leefde daadlijk met deeze Vrouw voor eenigen
tijd, tot dat hij, in den nagt, door COLEBE vermoord werd.
Deeze WAT-TE-WAL was een zeer goed vriend van BEN-NIL-LONG, die twee keeren
bij ons ontkende, dat hij daaden gepleegd hadt, welke hij wist dat ons misnoegen
zouden ten gevolge hebben. In dit laatste geval verraadde BEN-NIL-LONG eene grooter
maate van dubbelhartigheid, dan wij hem vatbaar voor gekeurd hadden. Wanneer
wij hem op het ernstigst afvroegen, of WAT-TE-WAL de doodslaager was van
YEL-LO-WAY, verzekerde hij ons op het stelligst, dat WAT-TE-WAL den moord niet
gedaan hadt, maar WERE-MUR-RAH. Weinig vermoedden wij, dat hij zich bediende
van eene omstandigheid, van welke hij wist dat wij onkundig waren; te weeten, dat
WAT-TE-WAL meer dan één naam hadt: door ons den tweeden op te geeven, spaarde
hij zijn vriend, weetende dat hij altoos stijf en sterk kon staande houden, dat hij 's
mans naam niet voor ons verhoolen hadt. De man voerde beide die naamen. - Hem
eenigen tijd daarnaa beduidende dat wij die kunstenaarij ontdekt hadden, en het
voor eene laagheid hielden, welke wij van hem niet verwagtende waren, lachte hij,
en ging heenen.

Bijgeloof.
Even als alle andere kinderen der onkunde, zijn de Inboorelingen slaaven van het
Bijgeloof. Mij dunkt ik mag hun Car-rah-dy den hoogepriester hunner bijgeloovigheid
noemen. Het aandeel, 't geen zij hadden bij de tandtrekkingen, was de eenige
omstandigheid niet, welke mij tot die veronderstelling bragt. Wanneer COLEBE den
Gouverneur PHILLIP na de oevers van de Hawkesbury vergezelde, ontmoetten zij
een Car-rah-dy, YEL-LO-MUN-DY, die, met veel gebaars en betoons van bezorgdheid,
voorgaf de punten van twee speeren uit diens zijde te trekken; speerpunten, die er
nooit in geweest waren, of, hadden zij er gezeten, veeleer, ter uithaaling, het mes
eens heelmeesters, dan de beleezingen van YEL-LO-MUN-DY, noodig zouden gehad
hebben. Dan deeze
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vermeende lijder was voldaan over des Car-rah dys poogingen om hem van dat
gewaand ongemak te verlossen, en oordeelde zich volkomen geneezen.
Staande den tijd dat BOO-ROONG (eene vrouwlijke inbooreling) ten huize van den
Geestlijken woonde, bezogt zij, van tijd tot tijd, het benedenste gedeelte van de
haven. Van een deezer bezoeken keerde zij zeer ongesteld terugge. Na de oorzaak
gevraagd zijnde (want geene oorzaak deedt zich oogschijnlijk op) vertelde zij, dat
de vrouwen van Cam-mer-ray haar water gemaakt hadden op den weg, welken zij
over moest, en dat zulks haare kwaal veroorzaakte. Deeze vrouwen waren haar
vijandig, dewijl zij tot het district van Botany-Bay behoorde. Zij aan deeze vrouwen
te kennen gegeeven hebbende dat zij zich ongesteld gevoelde, zeiden zij wat zij
gedaan hadden, en vermeldden dit op een zegepraalenden toon. Schoon Mr. WHITE
haar deedt aderlaaten, herstelde zij niet, en onderging eene zeldzaame en
bijgeloovige kunstbewerking, bij welke de volvoerster meer leedt dan zij. Zij zat
neder op den grond; om haar hoofd werd een koorde gewonden, en wel zo, dat de
knoop vlak voor 't voorhoofd kwam; het overschot van de koord werd opgenomen
door een ander meisje, op een kleinen afstand van haar gezeten, en die met het
einde haare lippen zo sterk wreef, dat het bloed er veelvuldig uitkwam. BOO-ROONG
zich verbeeldende dat al dit bloed, uit haar hoofd en langs de koord loopende, in
den mond van het meisje kwam, spoog 't zelve dit bloed in een klein potje, 't welk
naast haar stondt, half vol water, en waarin zij nu en dan het einde van de koord
doopte. Deeze zeldzaame kunstbewerking noemen zij Be-an-ny, en is het bijzonder
werk der vrouwen.
Een ander zonderling blijk van het Bijgeloof deezer Inboorelingen zagen eenigen
van ons volk, behoorende tot een boot, die, door tegenwind opgehouden, beneden
in de haven lag. Zij hadden eenige visch gevangen; 's avonds maakten zij die gereed
om te braaden; een der Inboorelingen zag het; hij schudde zijn hoofd, en riep hun
toe, dat de wind, na welken zij verlangden, niet zou opwaaijen. Zijne bewijsreden
wederhieldt hun niet van met het gereedmaaken voort te vaaren: dan de wind met
de daad ongunstig blijvende, gaven de schepelingen, op hunne beurt, een blijk van
bijgeloof, door den
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Inbooreling te mishandelen, aan hem toeschrijvende dat de tegenwind hun zo lang
ophieldt. Ik ondervroeg YE-RA-NI-BE na dit geval; en hij verzekerde mij, dat de
Inboorelingen nooit 's avonds hunne visch gereed maakten.
Bij een inham van de Hawkesbury, omtrent het midden van een eenigzins hoog
land, staat een rots, niet ongelijk in gedaante aan een Soldaaten wagthuisje. Ten
aanziene van deeze rots hebben de Inboorelingen eene bijgeloovige overlevering,
dat, terwijl eenigen hunner landgenooten aan den voet deezer rotze feest hielden,
zommigen van het gezelschap begonnen te sluiten; en dat er toen van de hoogte
een steenbrok nederplofte, die het geheele gezelschap verpletterde. Te deezer
oorzaake is het bij hun een vaste regel, nimmer te sluiten, als zij zich bij deeze rots
bevinden.
Onder hunne andere Bijgeloovigheden was er een, die, hunne onkunde in
aanmerking genomen, niet wel kon uitblijven. Hiervan hadden wij verscheide blijken.
- BEN-NIL-LONG sprak ons van eene Verschijning, die met veel gerugts iemand
naderde, en, deezen aangrijpende, bij de keel vasthieldt. Die rustverstoorder kwam
langzaam aan, voorover geboogen, en, de handen in eene en dezelfde rigting als
het aangezigt houdende, voortstappende, tot dat hij den geenen, wien hij een bezoek
gaf, daadlijk aangreep. - Wij verstonden naderhand uit hem en anderen, dat zij, door
het slaapen bij het graf eens afgestorvenen, van wegen hetgeen daar dan omging,
vrij waren van alle vrees om vervolgens eenige spookverschijnzels te zien: want
geduurende dat slaapen bij het graf kwam de geest des afgestorvenen hun een
bezoek geeven, greep hun bij de keel, opende hun lichaam, nam er de ingewanden
uit, plaatste die er weder in, en heelde de gemaakte wonde. Wij bemerkten, dat
zeer weinigen in den nagt verkoozen uit te gaan; dat zij zeer schroomagtig waren
omtrent de graven, vreezende voor een nagtbezoek der geesten: dan de zodanigen,
die zich hierin stoutmoediger betoonden, werden onmiddelijk Car-rah-dys; ook
hadden allen, die dit beroep waarnamen, deeze beproeving van de
nagtwerkzaamheden der geesten doorgestaan. - Het is zeker, dat zij, zelfs bij dag,
zeer ongenegen zijn, over een graf te loopen. Naar allen schijn heeft het gemelde
vertelzeltje
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van het bij nagt bij de keel grijpen der geesten geheel en al den grond in dat slag
van droomen, 't geen wij de nagtmerrij noemen.
Aan hetgeen wij het schieten van een Star heeten, schrijven zij zeer veel toe. Bij
zulk eene gelegenheid zag ik het meisje BOO-ROONG zeer ontsteld; zij voorspelde
veel onheils, 't welk alle de Blanken in dier wooningen zou overkomen. - Voor donder
en blixem zijn zij zeer bevreesd; maar zij staan in het begrip, dat zij, door het zingend
opzeggen van zekere woorden, en sterk ademhaalen, het gevaar kunnen verwijderen.
- Voorbeelden van het in 't werk stellen dier behoedmiddelen heb ik gezien.

Geaardheid.
Uit verscheide bijzonderheden, wegens dit Volk waargenomen, mogen wij een
algemeen denkbeeld opmaaken van deszelfs aard en character. Zij zijn wraakzugtig,
jaloers, moedig en listig. Ik heb nimmer hun waarneemen van elkander bij nagt, met
oogmerk om te moorden, voor mangel aan moed aangezien, maar veeleer gehouden
voor een uitwerkzel van den helschen geest der wraakzugt, die langs deezen weg
zich zekerder oordeelt, dan bij de ontmoeting op klaaren dag. Hun gedrag, wanneer
zij openlijk worden aangevallen, de volstandigheid, met welke zij pijn verduuren, de
vaardigheid, waarmede zij de uitdaagingen tot een gevegt aanneemen, strekken
tot blijken, dat het hun aan geen moed mangelt. Zij versmaaden allen denkbeeld
van meerderheid, die niet in den persoon zelven huisvest. Ik herinner mij, hoe
BEN-NIL-LONG, een schild gemaakt hebbende van tin, en overtrokken met leder, hem
ten geschenke gegeeven door den Bevelhebber PHILLIP, daarmede na de haven
ging: wanneer hij zonder hetzelve wederkeerde, vermeldde hij ons, dat hij 't zelve
verlooren hadt; doch het was hem met de daad afgenomen door het volk van den
noordlijken oever, en vernield: men keurde het onvoeglijk, zich met zulk een
beschutzel te dekken.
De Inboorelingen mogen, gelijk zommigen willen, eerlijk geweest zijn, vóór dat
wij ons bij hun ter wooninge nedersloegen, daar zij van elkander niet veel konden
steelen; doch van ons stalen zij veele dingen,
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welke wij hun niet konden of wilden geeven. Geenzins was het te verwonderen, dat
zij dingen wegnamen, welke hunne begeerten konden voldoen; doch ik heb hun
zaaken zien steelen, waarvan zij met geene mogelijkheid het gebruik konden weeten.
Mr. WHITE zich eens in 't midden van een hoop Inboorelingen aan het benedeneinde
der haven bevindende, zag een hunner een klein doosje met Instrumenten, uit diens
zak eenigzins uitsteekende: hij wagtte eene gunstige gelegenheid af, stal het, en
vlood er mede weg; dan men ontdekte den diefstal, zette den dief na, en deedt hem
het gestoolene wedergeeven. Onmogelijk was het voor de Jacksonners, te weeten
wat er in was: wij waren er nog korten tijd geweest. Hadde hij het bij zich gehouden,
ik ben verzekerd dat hij het doosje op zijn hoofd zou gelegd en als een sieraad
gedraagen hebben: want zij waren gewoon, in het eerst, alles, wat wij hun gaven,
op het hoofd te zetten.
Dat zij geene vreemdelingen zijn om nu en dan eene valschheid te begaan, is
daaruit blijkbaar, dat de woorden waarheid en leugen in hunne taal voorkomen;
doch daarenboven hadden wij verscheide proeven, dat zij geene leerlingen waren
in de kunst van veinzen en liegen. Ik heb dikwijls waargenomen, dat, wanneer wij
onze twijfeling te kennen gaven aan eenige hunner vertellingen, zij ons met veel
betoons van ernst van de waarheid verzekerden; en met ons spreekende van andere
Inboorelingen, betoonden zij zich zeer bezorgd om ons te doen gelooven, dat zij
ons geen leugens verhaald hadden.
Hunne bekwaamheid om anderen na te bootzen is zeer groot. Het was een geliefd
spel bij de kinderen, de bijzonderheden van iemands voorkomen na te doen; en zij
slaagden daarin bij uitsteekenheid.
Vatbaar zijn de Jacksonners voor vriendschap, en voor 't gevoel van smerte: dan
deeze laatste aandoening koesteren zij niet lang. Wanneer BA-LOO-DER-RY, een
aardige jongen, die onder ons gestorven was, begraaven wierd, zag ik de traanen
afbiggelen langs de bleeke kaaken van diens Vader MAN-RO-GAN: dan binnen korten
rijd waren deeze traanen opgedroogd, en 's ouden mans gelaat tekende niets dan
het groot aantal jaaren, die hij geleefd hadt.
Met oplettenheid en eene zagte behandeling zou men van deeze lieden menschen
kunnen maaken, van veelerlei

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

625
dienst. Ik heb ze aan boord van vaartuigen zo nuttig bevonden als een blank matroos.
De Volkplanters hebben er eenigen aangetroffen, die met de kudde uitgingen, en
zeer zorgvuldig het medegenomen getal t'huisbragten, schoon zij niet hooger dan
drie of vier kunnen tellen.
Hunne kennis aan de Starren is bepaald tot de naamen van Zon, Maan en eenige
Starren, en den Melkweg. Van de klootsche gedaante der Aarde hebben zij geen
het minste denkbeeld, maar verbeelden zich, dat de Zon, geduurende den nagt,
over hunne hoofden wederkeert tot de plaats, waar dezelve 's morgens opkomt.
Naardemaal zij nooit voor den dag van morgen zorgen, uitgenomen bij gelegenheid
van een Walvischfeest, eeten zij altoos zo lang zij wat te eeten hebben; verzadigd
zijnde, gaan zij in den zonneschijn liggen slaapen, en blijven in dien staat, tot dat
de honger of eenige andere oorzaak hun weder tot werkzaamheid aanport. Ik heb
bij wijlen eene groote maate van werkeloosheid bij hun ontdekt, en dikwijls gezien,
dat de Mannen zich daarin toegaven, ten koste van de Vrouwen, die gedwongen
werden, om, ten hunnen gevalle, veel uit te harden. Uuren aaneen zaten deeze in
den blaakendsten zonneschijn, zingende een kort gezang onder het visschen: want
zonder eene genoegzaame hoeveelheid aan te brengen tot spijze voor haare
dwingelanden, die op hun gemak lagen te slaapen, stondt haar eene ruwe bejegening
bij het t'huiskomen te wagten.

Uittrekzels uit de reizen van den heere Chateaubriand, door
Griekenland, Egypte en Syrie.
Aan de Schrijvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
‘In de zoo belangrijke als bevallige Reizen van den Heere CHATEAUBRIAND eenige
bijzonderheden aantreffende, welke over den tegenwoordigen staat van het eertijds
Joodsche Land en Jerusalem licht verspreiden, wierd ik te raade, dezelve vertaald
aan Ul.
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toe te zenden. Misschien zult Gijl. daarvoor wel een hoekje in uw geacht Mengelwerk
opruimen. In allen gevalle ben ik
Ul. Begunstiger,
E.T.A.’
Schier bij iederen voetstap bloedt het hart van den Reiziger door deeze weleer zoo
beroemde streeken, waar de leevende bouwvallen de aandacht aftrekken van de
overblijfzelen van marmer en steen. De ingestorte muuren van Mycene en het Graf
van AGAMEMNON wierden ons in de woestijn door een kind aangeweezen, wiens
lichaam naakt, wiens aangezigt door gebrek uitgeteerd was. De Zanggodinnen
noodigen vrugteloos, om op den grond van Peloponesus in haare zoete
begoochelingen te deelen: de droevige waarheid vervolgt u. Uitgedroogde
kleimuuren, meer tot beestenstallen dan tot menschenwooningen geschikt; Vrouwen
en Kinders in lompen gewikkeld, schielijk vlugtende op 't gezigt van den Janitsaar
of den vreemdeling; verschrikte Geiten, zich in het gebergte verspreidende, en
grommende Honden, die u met gehuil verwelkomen: zie daar de afzigtige beelden,
die u de zoete herinnering verbitteren. - Zedert den oorlog met de Russen is Morea
verlaaten, en de ijzeren roede der Turken drukt zwaar op deszelfs ongelukkige
inwooners; de Albaneezen hebben een gedeelte der bevolking vermoord; overal
ontmoet men dorpen, door vuur en zwaard verwoest, steden, gelijk Mistra, waarvan
geheele wijken verlaaten zijn; bij reizen van vijftien mijlen ontmoet men soms geene
enkele wooning. Schreeuwende ongeregtigheden, verguizingen van allerlei aart,
hebben leeven en landbouw uit het Vaderland van LEONIDAS verbannen. Het is louter
spel voor den ellendigen Aga van het geringste dorp, om den Griekschen Boer uit
zijne hut te verdrijven, hem op het geringste vermoeden te vermoorden, en zich van
zijne ongelukkige vrouw en rampzalig kroost meester te maaken. Ten toppunt van
onheil gebragt, ontrukt zich de bewooner van Morea aan zijn geliefd vaderland, en
waant in Asia zijn noodlot te ontvlieden, waar hij de beulen van zijn vaderland voor
Cady's en Pacha's verwisseld heeft, die hem tot in de woestijnen van Palmyra en
de
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zanden van de Jordaan vervolgen. Ik ben geen van die heldhaftige bewonderaars
der Oudheid, wien één schoon vers van HOMERUS alle deeze gruwelen vergoeden
kan. Nimmer gevoelde ik als LUCRETIUS, daar hij zegt:
Suave mari magno, turbantibus aequora ventis
E terra magnum alterius spectare laborem.

‘Ik lijde, wanneer ik natuurgenooten zie lijden, en blijf niet gevoelloos op den oever
de schipbreuk van anderen aanstaaren.’ Alsdan hebben de Zanggodinnen geen
ander vermogen op mij, dan dat, welk diepe deernis opwekt voor de ongelukkigen.
De overblijfzels der Aloudheid hebben niet minder dan de menschen van de
barbaarsheid te lijden, welke in veele gewesten van het Oosten heerscht. Een
zwaarlijvige Tartaar bewoont tegenwoordig het Kasteel, opgevuld met de
meesterstukken van ICTINUS en PHIDIAS, zonder zich te verwaardigen om te vraagen,
welk volk deeze brokken heeft agtergelaaten, zonder zich te verwaardigen om buiten
de bouwvallige hut te treeden, welke hij onder de puinen der gedenkstukken van
PERICLES heeft gebouwd. Slegts nu en dan sleept de logge dwingeland zijn lichaam
voort tot aan de deur van zijn verblijf. Met de beenen kruislings onder het lichaam
gezeten, op een morsig tapijt, terwijl de rook van zijn pijp te midden der kolommen
des Tempels van MINERVA na boven stijgt, slaat hij een onaandagtig oog op de
boorden van den Salaminus en de Epidaurische Zee. Wij zouden niet in staat zijn
de verscheidene aandoeningen te schilderen, van welke wij vervuld wierden, toen
wij in den eersten nacht, welken wij te Athenen doorbragten, uit den slaap gewekt
wierden door de Turksche Tambourijn en Zakpijp, wier wantoonige klanken uit de
overblijfzels der Propyleën voortkwamen: ten zelfden tijde zong een Musulmansch
priester in het Arabisch het verloopen uur voor de Grieksche Christenen van
Minervaasstad. Deeze Dervis behoefde aldus de vlugt der jaaren ons niet aan te
wijzen; zijne stemme alleen in deezen oord verkondigde genoeg, dat de Eeuwen
verloopen waren.
Deeze vergankelijkheid der menschelijke zaaken is te
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treffender voor den Reiziger, in zoo verre dezelve een tegenhanger is van de
onveranderlijkheid van de overige natuur. Als 't ware om met de onbestendigheid
der volken den draak te steeken, ondergaan de dieren geene omwenteling in hunne
huishouding, noch veranderingen in hunne manieren. 's Daags na onze komst te
Athenen deedt men ons Ojevaaren opmerken, in de lucht opstijgende, zich in
batailjons schaarende, en na Afrika hunne vlugt rigtende. Zints de regeering van
CECROPS tot op den huidigen dag hebben deeze vogels jaarlijks den zelfden togt
gedaan, en zijn ter zelfde plaatze terug gekeerd. Maar hoe menigmaalen hebben
zij den huiswaard in traanen wedergevonden, welken zij in vreugde verlaaten hadden!
Hoe menigmaalen hebben zij vergeefs den huiswaard gezogt, en zelfs het dak,
waarop zij gewoon waren hunne nesten te bouwen!
Van Athenen tot aan Jerusalem vertoont zich het akeligst tafereel aan het oog
des Reizigers; een tafereel, wiens telkens toeneemende afzigtigheid in Egypte den
hoogsten top bereikt heeft. Hier zagen wij vijf gewapende aanhangen zich elkander
(*)
de woestijnen en de puinhoopen betwisten . Hier zagen wij den Albanees op
ongelukkige kinderen aanleggen, die zich agter de puinen hunner hutten liepen
verschuilen, als wel gewoon aan dit verschrikkelijk spel. Van de honderd vijftig
dorpen, welke men, van Rosette na Cairo vaarende, aan den oever van den Nyl
telt, was er niet een eenige

(*)

IBRAÏM-BEY in Opper-Egypte; twee kleine onafhankelijke Beys; de Pacha van de Porte te
Cairo; eene bende oproerige Albaneezen, en EL-FY-BEY in Neder-Egypte. Er heerscht een
geest van oproerigheid in het Oosten, die de reistogten moeijelijk en gevaarlijk maakt; de
Arabieren dooden heden ten dage de Réizigers, met wier uitplondering zij voormaals zich
vergenoegden. Tusschen de Doode Zee en Jerusalem, op eenen afstand van veertien mijlen,
zijn wij tweemaalen vijandelijk aangevallen; en op den Nyl wierdt door de aanhangers van
EL-FY-BEY op ons geschooten. In deeze laatste ontmoeting hadden wij bij ons den Heer CAFFE,
een Koopman van Rosette, die, reeds hoog bejaard, en vader van een gezin, des niet te min,
met de edelmoedigheid eens Franschmans, zijn leeven voor ons waagde. Met te meer
vermaaks noemen wij hem, naar gelange hij veele diensten heeft gedaan aan alle onze
landgenooten, die zijne hulp noodig gehad hebben.
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in zijn geheel. Een gedeelte van de Delta ligt braak; iets, hetwelk misschien nooit
was gebeurd, zints de eeuw, als PHARAO deeze vrugtbaare streek aan JAKOBS
naageslagt ten geschenke gaf. De meeste Fellahs zijn vermoord; het overschot is
na Opper-Egypte verhuisd. De boeren, die niet hebben kunnen besluiten hunne
velden te verlaaten, hebben opgehouden een gezin te stigten.
Met eenen eerbied, van vertedering gemengd, liepen wij door eene lange straat,
nog heden de Ridderstraat genaamd; zij is met Gothische paleizen bebouwd; en
de muuren dier paleizen zijn met de wapens van aanzienlijke Fransche familien en
met zinspreuken in het Gallisch bedekt. Nog verder staat eene kleine Kapel, waarin
twee armoedige Geestelijken den dienst waarneemen. Zij is gewijd aan den H.
LODEWIJK, wiens afbeelding men door gansch Oosten aantreft, en wiens sterfbed
wij te Karthago gezien hebben. De Turken, die overal de Grieksche gedenkstukken
hebben verminkt, hebben die der Ridderschap gespaard. De eere der Christenen
heeft den krijgsmoed der Ongeloovigen ontzet, en de SALADINS hebben de COUCIS
geëerbiedigd.
Wanneer men het geluk heeft gehad van in het Vaderland van BAYARD en TURENNE
het eerste leevenslicht te zien, zoude men dan onverschillig kunnen zijn omtrent de
geringste omstandigheid, welke het gedenken daaraan vernieuwt? Te Bethlehem
stonden wij op ons vertrek na de Doode Zee, toen ons berigt wierdt dat er zich een
Fransche Monnik in het Klooster bevondt. Wij verlangden hem te zien. Men boodt
ons een man aan van ongeveer vijfënveertig jaaren, van een bedaard en ernstig
voorkomen. Zijne eerste toonvallen deeden ons van vreugde opspringen: want in
die vreemde landen hebben wij nooit den klank eener Fransche stemme zonder
eene leevendige aandoening gehoord.
Wij deeden den Geestelijke eenige vraagen. Hij zeide ons, dat zijn naam Vader
CLEMENT was; dat hij, zich in een Klooster in Bretagne bevindende, nevens een
honderdtal Priesters na Spanje was vervoerd; dat hij in den beginne zijn verblijf
gehouden hebbende in een Klooster van zijne Orde, zijne Oversten hem vervolgens
als Zendeling na het H. Land hadden gezonden. Wij vraagden hem, of hij geenen
trek hadt om zijn vaderland weder te zien, en of hij aan zijne familie

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

630
wilde schrijven? Met een diepen zucht gaf hij tot antwoord: ‘Wie herinnert zich in
Frankrijk eenen Capucijn? Weet ik, of ik nog broeders en zusters heb? Mijnheer,
zie hier mijn Vaderland! Ik hoop door de verdienste der Krebbe van mijnen
Zaligmaaker het vermogen te verkrijgen om hier te sterven, zonder iemant lastig te
vallen, en zonder mij over een land te bekommeren, alwaar ik zints lang vergeeten
ben!’
De aandoening van Vader CLEMENT wierdt zoo zigtbaar bij deeze woorden, dat
hij genoodzaakt was zich te verwijderen. Hij ging zich in zijne Cel opsluiten, en wilde
niet wederom te voorschijn komen; onze tegenwoordigheid hadt in zijn hart gevoelens
doen ontwaaken, welke hij zogt te smooren. Zodanig is het lot der stervelingen:
heden ten dage zucht een Franschman over het derven van zijn Vaderland aan de
zelfde rivieröevers, het herdenken aan welke eertijds het schoonste lied over de
Vaderlandsliefde inboezemde.
[De Heer CHATEAUBRIAND zijne reize na Jerusalem hebbende voortgezet, geeft
van de ligging en de inwendige gelegenheid dier stad het volgende berigt.]
Van den Olijfberg gezien zijnde, aan gene zijde van het dal van Josaphat, vertoont
zich Jerusalem in de gedaante van een hellend vlak, op eenen grond van het West
na het Oost afdaalende. Een gekanteelde muur, met torens en een Gothisch kasteel
verfterkt, sluit de stad in haar geheel in, met uitsluiting egter van den berg Sion,
welken dezelve voormaals omvatte.
In het westelijke gedeelte, en in het midden der stad, aan den kant van den berg
Kalvarie, sluiten de huizen vrij digt in elkander; doch in het Oosten, langs het dal
Kedron, ziet men ledige tusschenruimten, onder andere het plein, rondom de Moskee,
op de puinhoopen des Tempels gebouwd, en de bijkans verlaatene plek gronds,
alwaar de Sterkte Antonia en het tweede paleis van HERODES eertijds stonden.
De Jerusalemsche huizen zijn lompe zeer laage vierkante klompen, zonder
schoorsteenen en vensters; zij eindigen in platte of ronde daken, en gelijken naar
gevangenissen of grafsteden. Alles zoude op het gezigt van gelijke hoogte zijn,
indien de Kloktorens der Kerken, de Minarets der Moskéen, de toppen van eenige
Cipressenboomen, en de boschjes van Aloës en No-
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pals, de eentoonigheid van het plan niet braken. Op het gezigt van deeze steenen
huizen, binnen een land van steenen beslooten, zoude men ligt vraagen, of dit niet
de verwarde overblijfzels zijn eener begraafplaatze te midden eener woestijne?
Ter stad zijnde binnengetreeden, vindt gij niets, welk u over de uitwendige
somberheid kan vertroosten; gij verdwaalt in de kleine ongevloerde straaten, die op
een oneffenen grond rijzen en daalen, en gij gaat voort in golven van stof of over
rollende keijen. Zeilen, van het eene huis tot het andere gespannen, vermeerderen
de duisternis van dit doolhof; overwelfde en besmette straaten beneemen het nog
overige licht aan de eenzaame stad. Eenige kleine winkeltjes vertoonen aan het
oog niets dan ellende; en dikmaals nog zijn deeze winkels gesloten, uit vreeze dat
er een Cadi zal voorbijgaan. Niemant ziet men op de straaten, niemant aan de
stadspoorten; nu en dan sluipt er een boer in het donkere binnen, de vrugten van
zijnen arbeid onder zijne kleederen verbergende, uit vreeze van door den soldaat
er van te zullen beroofd worden. In eenen afgelegenen hoek doodt een Arabische
Slagter het een of ander beest, bij de beenen aan een vervallen muur hangende;
aan 's mans wilde en woeste houding, aan zijne bebloede handen, zoude men eer
iemant meenen te zien, die eenen medemensch vermoord, dan een lam geslagt
hadt. Geen ander gedruis hoort men in de eertijds heilige stad, dan bij
tusschenpoozen het galoppeeren van het paard uit de woestijn; het is een Janitsaar,
brengende het hoofd des Bedouins, of komende om den Fellah te plonderen.
Te midden deezer ongemeene verwoestinge moet men nog een oogenblik
stilstaan, om nog ongemeener dingen te beschouwen. Op de puinhoopen van
Jerusalem vinden twee soorten van onafhankelijke Volken in hun Geloof het middel
om zoo veele ijslijkheden en ellenden te boven te komen. Hier leeven
Christen-Geestelijken, welken niets kan dwingen, het Graf van JESUS CHRISTUS te
verlaaten, beroovingen, noch kwaade behandelingen, noch bedreigingen des doods.
Hunne gezangen weergalmen dag en nacht rondom het heilige Graf. 's Morgens
door een Turksch' Gouverneur uitgeplonderd, vindt hen de avond weder aan den
voet van den berg Kalvarie, biddende ter plaatze alwaar JE-
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tot heil der menschen leedt. Hun voorhoofd is helder, hun mond lacht. Met
vreugde ontvangen zij den vreemdeling. Zonder magt en zonder soldaaten,
beschermen zij geheele dorpen tegen de ongeregtigheid. Door den stok of door de
sabel genoopt, zoeken Vrouwen, Kinderen en Veekudden eene wijkplaats in de
Kloosters der Monniken. Wie belet den gewapenden snoodaart, zijne prooi te
vervolgen, en die zwakke verschansingen te vernielen? De weldaadigheid der
Monniken. Zij ontdoen zich van de dringendste lijfnoodwendigheden, om hunne
smeekelingen te lossen. Turken, Arabieren, Grieken, Christenen, Scheurmaakers,
allen begeeven zich onder de bescherming van eenige behoeftige
Christen-Geestelijken, die zichzelven niet kunnen beschermen. Hier moet men met
BOSSUET bekennen, ‘dat handen, ten hemel opgeheven, meer batailjons verslaan,
dan die met pijlen gewapend zijn.’
Terwijl het nieuwe Jerusalem aldus uit de woestijn voortkomt, van witheid
blinkende, slaa nu uw oog tusschen den berg Sion en den Tempel; beschouw het
andere kleine Volk, hetwelk afgezonderd van de overige bewooners der stad leeft.
Een bijzonder voorbeeld van verachtinge, buigt het zijn hoofd zonder zich te
beklaagen; het lijdt allerlei vernederingen zonder om regt te vraagen; het laat zich
met stokslagen overlaaden zonder te zuchten; men eischt zijn hoofd, hij biedt het
aan het zwaard. Indien een lid dier verbannene maatschappije kome te sterven,
gaat zijn lotgenoot, bij nacht, hem heimelijk in het dal Josaphat begraaven, in de
schaduw des Tempels van SALOMO. Dring door in de wooning diens Volks, gij zult
er eene schrikwekkende ellende ontmoeten, den kinderen een geheimzinnig boek
te leezen geevende, die, op hunne beurt, het hunnen kinderen zullen in handen
geeven. Hetgeen dit Volk voor vijfduizend jaaren deedt, doet het nog heden.
Zesmaalen heeft het de verwoesting van Jerusalem beleefd, en niets kan het den
moed beneemen, niets hetzelve beletten om het oog op Sion te vestigen. Wanneer
men de Jooden over den aardbodem ziet verspreid, volgens het woord van God,
staat men ongetwijfeld verbaasd; maar om van eene bovennatuurlijke ontzetting
getroffen te worden, moet men de Jooden te Jerusalem ontmoeten; men moet deeze
wettige eigenaars van Judea zien, slaaven en vreemdelingen in hun
SUS
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eigen land; men moet hen zien, onder allerhande verdrukkingen, eenen Koning
verwagtende, die hen moet verlossen. Verplet door het Kruis, welk hen veroordeelt,
en op hunne hoofden is geplant, nabij den Tempel, van welken de eene steen niet
op den anderen is gelaaten, volharden zij in hunne beschreienswaardige verblindheid.
De Persiaanen, de Grieken en de Romeinen zijn van de aarde verdweenen; en een
klein Volk, van vroeger herkomst dan die groote Volken, is nog aanweezig,
onvermengd, in de puinhoopen van hun Vaderland. Indien er, onder de Volken, iet
wonderdaadigs zij, zoude het hier moeten gevonden worden. En wat is er meer
wonderbaars, zelfs in het oog des Wijsgeers, dan deeze ontmoeting van het oude
en nieuwe Jerusalem aan den voet van Kalvarie; het eerste, treurende op het gezigt
des Grafs van den opgewekten CHRISTUS; het andere, zich vertroostende bij het
eenige Graf, hetwelk niets zal kunnen uitleveren aan het einde der Eeuwen!

De Vendee.
De staatkundige en godsdienstige dweeperij, twee aardsvijandinnen van het
menschdom, scheenen, in den aanvang der Fransche Revolutie, eene
zamenzweering gemaakt te hebben, om de Vendee, eene der volkrijkste en
bloeijendste provincien van Frankrijk, in de schroomlijkste woestijn te veranderen.
Republiek en Koningschap, Christelijke Godsdienst en Godsdienst der Rede, waren
de leuzen, welke de ongelukkige inwooners onder de bloedige baniere der burgerlijke
tweedragt riepen, en de heilige stemme der Natuur verdoofden. De Vriend verriedt
en vermoordde den andersdenkenden Vriend; de Republikeinsche Zoon stiet de
bajonet in de ingewanden zijns Aristokratischen Vaders; de vrijgeestige Dochter
zag lachende aan den arm haars Minnaars het eerwaardig hoofd haarer
Roomsch-Katholijke Moeder van tusschen de Guillotine op het schavot rollen, en
huwde derzelver moordenaar. Alle orde was verbannen, alle wetten zweegen. Het
zoogenaamde Regt des Sterksten, hetwelk zich nu eens in deeze, dan in gene
handen bevondt, wierdt met onmenschelijke wreedheid geoeffend. Het
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Koninklijke en het Republikeinsche Leger stonden niet tegen elkander over, maar
ondereen vermengd, en vogten, wanneer zij in deezervoege aan elkander kwamen,
met tijgerwoede. Deeze ongeregelde, bestendig afwisselende stand der Legers was
gunstig voor eene menigte roovers, welke, onder den standaard van den eenen of
anderen aanhang, door het land zworven, en, onder voorwendzel van den Godsdienst
en den Koning, of de Rede en de Republiek te wreeken, bij nacht de gegoede
inwooners in hunne huizen overvielen, plonderden, mishandelden en vermoordden,
zonder de hulpelooze Grijsheid noch den Zuigeling in de armen zijner Moeder te
spaaren.
In deezen tijd der verschrikkinge woonde te G., op een klein Landgoed, een uur
van M., een oud Man met zijne eenige Dochter. Hij was zeer rijk, en in zijn hart een
Vriend des Konings en van de oude Constitutie; alleen zijne hooge jaaren beletteden
hem, aan den grooten strijd deel te neemen. Hierom nam hij het besluit, voor geene
partij zich openlijk te verklaaren; zonder te bedenken, dat hij door dit zwijgen aan
beiden een voorwendzel gaf, hem als hunnen vijand te behandelen. Intusschen
gelukte het hem, eenigen tijd onopgemerkt te blijven. De nabijheid der stad, in welke
zich eene Divisie Republikeinen bevondt, was oorzaak, dat de zwervende
Aristokratische benden zich zelden tot aan G. waagden; en de schraapzieke
wreedaarts, die als Volksrepresentanten, Commissarissen, enz. de Divisie verzelden,
vonden te G. zelf nog zoo veele rijkdommen voor verbeurd te verklaaren, en zoo
veele Aristokraaten te vonnissen, dat zij aan onzen Grijsaart nog niet konden denken.
Zijne schoone Dochter CHARLOTTE, een meisje vol gevoel van negentien jaaren,
was van de partij van hem, welken zij beminde - haaren Vader. Doch wanneer zij
hem berigten of brieven voorlas, waarin nieuwe halsstraffen of moorden verhaald
wierden, vertoonde zij de schilderij des lijdens haarer staatkundige vijanden met
eene niet minder beevende stemme, als het verhaal der rampen, die de
Koningsgezinden hadden getroffen. Zij stortte traanen, zoo wel over de ongelukkige
Republikeinen, als over de ongelukkige Aristokraaten. Dikmaals troostte haar de
(*)
Vader met de woorden: ‘Den Blaauwen is regt geschied!’ Maar haar medelijden
kende geene uniforme.
Op zekeren morgen hieldt een Piquet Republikeinsche Dragonders voor hun huis
stil. De Officier, die het bevel voerde,

(*)

De Aristokraaten in de Vendee noemden de Republikeinen, naar derzelver blaauwe uniforme,
de Blaauwen; zij zelven wierden, om dezelfde reden, van deezen de Graauwen genoemd.
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was een schoon, jong manspersoon, met het voorkomen van eenen Held. Bij hunne
komst stondt CHARLOTTE met haaren Vader aan het venster. De Officier steeg af,
beval zijn volk, te paard te blijven, en ging in huis. CHARLOTTE opende hem de deur
der kamer. ‘Het doet mij hartelijk leed, schoone Burgeres,’ zeide hij met eene kleine
buiging, ‘dat ik u overlast moet doen: mijn volk is sedert middernacht niet uit den
zadel geweest, en heeft eenige verversching noodig. Wilt gij de goedheid hebben,
hun van brood en wijn te verzorgen, dan zal ik u grootelijks verpligt zijn. Ik blijf u
borg, dat er niets anders geëischt noch genomen zal worden.’ CHARLOTTE hadt nog
geene Republikeinsche troepen van zoo nabij gezien; zij kende dezelve niet verder,
dan uit de haatelijke beschrijvingen haars Vaders, en van eenigen zijner Vrienden
van zijne partij. Diensvolgens waren het allen monsters, die alleen in moorden en
plonderen vermaak schiepen. De afschuwelijkheid van veele geweldenarijen, welke
met behulp dier troepen gepleegd wierden, scheen dit ongunstig vooroordeel te
wettigen. Het edele gedrag des jongen Helds moest daarom op CHARLOTTE's hart
dies te dieper indruk maaken, naar gelange zij het tegendeel van hem hadt verwagt.
Zij vergat een oogenblik, dat zij hem moest antwoord geeven, en zeide eindelijk
bloozende: ‘Zeer gaarne, Burger!’ Zij ging, en belastte haar volk, de Dragonders
rijkelijk te onthaalen. Toen zij wederom in de kamer kwam, vondt zij den Officier
met haaren Vader in gesprek. ‘Gij waagt zeer veel,’ zeide hij tot den ouden Man,
terwijl hij voor de Dochter een stoel zette, ‘met in den tegenwoordigen tijd op dit
eenzaam Landgoed uw verblijf te houden! Ik behoef noch verlang uwe politieke
denkwijze te weeten; maar men weet, of zal het gewaar worden, dat gij gegoed zijt.
Zekerlijk zult gij voor de oude Constitutie u niet verklaard hebben; anders zoude
men u hier niet zoo lang in rust hebben gelaaten. Doch zelfs uw stilzwijgen zal den
eersten zwervenden troep van het zoogenaamde Christelijke leger, welke tot hier
doordringt, tot voorwendzel dienen om u te berooven, misschien u beiden om te
brengen; het zal de eerste schraapzieke Representanten, welke men op u
opmerkzaam maakt, aanporren om uwe bezittingen verbeurd te verklaaren, en u
en uwe schoone Dochter - voor het minst in de gevangenis te laaten kwijnen. Hoop
niet, dat uwe onschuld u zal behouden: rijk te zijn, is thans de grootste misdaad.
Begees u na de stad; offer een gedeelte van uw vermogen aan uwe veiligheid op;
koop u magtige Vrienden: anders zijt gij verloren!’ ‘Ik heb mijnen toestand overwogen,’ zeide de Vader, ‘en weet dat dezelve
gevaarlijk is; maar ik ben overtuigd, dat wij in de stad nog minder veilig zijn zullen.
Mijne krag-
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ten zijn verdweenen; ik kan mijzelven en mijne lieve Dochter tegen schraapzucht
en willekeur niet verdeedigen. Indien ik hier heimelijk leeve, hoop ik, dat men mij
zal over het hoofd zien; de liefde mijner bedienden moet mij tegen kleine rooverijen
beschermen. De tegenwoordige toestand van zaaken kan ook niet lang meer duuren.
Ik zal, op Gods hulp mij verlaatende, hier blijven. Intusschen zeg ik u hartelijk dank
voor uwe waarschuwing.’
‘Ik vrees zeer,’ zeide de Officier, ‘dat het u zal berouwen, er niet na geluisterd te
hebben. Zo u intusschen een ongeluk overkwam, verzoek ik u, er mij kennis van te
geeven. Indien menschelijke hulp u kan redden, dan kunt gij staat op mij maaken.
Mijn naam is D-t; ik behoor tot den Generaalstaf.’
De oude Man boog zich, en CHARLOTTE zeide: ‘Wij bedanken u!’ op eenen toon,
welke aan D-t verraadde, dat zij hem gaarne bedankte. Ook op hem hadden de
bevalligheden van het schoone Meisje een diepen indruk gemaakt; doch hij waagde
het niet, aan dien indruk bot te vieren. Hij bezat geen vermogen, en zijn post, daar
hij geen nefas kende, bragt slegts zoo veel op, als hij noodig hadt, om zijne
dringendste behoeften te vervullen. Daarenboven begreep hij wel, dat Vader en
Dochter tot de partij behoorden, tegen welke hij moest vegten: hoe konde hij dan
hoopen, dat het hem zoude gelukken, de vriendschap des eersten, en de
genegenheid der andere in zoo verre te zullen winnen, dat hij om haare hand durfde
verzoeken? - Het gesprek onder het ontbijt liep over onverschillige onderwerpen.
Uit vreeze van zich te zullen verraaden, waagde het de oude Man niet, en D-t uit
bescheidenheid, in de verschrikkelijke gebeurtenissen van den tijd dieper te treeden.
In CHARLOTTE's hart won de Officier, door deeze inschikkelijkheid, welke zij zeer wel
gevoelde, meer en meer veld. Eindelijk bedankte hij zijnen Gastheer en de Dochter
voor hun vriendelijk onthaal, en nam afscheid, den ouden Man nogmaals
verzoekende, hem kennis te geeven, indien hem eenig leed wedervoer. CHARLOTTE
bleef voor de deur staan, en zag het Piquet naa, tot dat het naaste bosch, door
hetwelk de weg liep, de blinkende helmetten en wapens aan haar gezigt onttrok.
Nooit hadt zij, bij haaren goeden Vader, welken zij hartelijk beminde, zich zoo
eenzaam en verlaaten gevoeld als heden. Lang zat hij in gedachten, zonder een
woord tegen haar te spreeken. ‘Jammer,’ zeide hij eindelijk, ‘dat de Jongman tegen
zijnen Godsdienst en zijnen Koning de wapens voert! Indien hij ons maar niet aan
zijnen aanhang verraade!’ - ‘Dat zal hij waarlijk niet doen, Vader!’ riep CHARLOTTE,
en bloosde over haare leevendigheid. ‘Hoe weet gij dat?’ vraagde de Oude op eenen
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strengen toon: ‘hij is een Blaauwe!’ Zij hadt het hart niet, het karakter des jongen
Helds tegen haars Vaders vermoeden te verdeedigen, omdat zij voelde, het met
een vuur te zullen doen, welk hem moest in het oog loopen; en voor D-t's eerlijkheid
borg te blijven, was een gevoel, hetwelk zich in haar nog niet hadt ontwikkeld. Maar
dat hij hen niet konde verraaden, dat hij zelfs met gevaar zijns leevens hen zoude
redden, daarvan was zij vast overtuigd - al ware het dat hij het niet hadt beloofd.
Zijn eerste aanzien vertoonde hem als een man, voor wien de onderdrukker der
onschuld moest beeven. CHARLOTTE hadt negentien jaaren bereikt, zonder eenen
jongman gezien te hebben, die haar aan de bestemming van haare sexe deedt
denken. De verschrikkelijke Burgeroorlog, die reeds etlijke jaaren haar Vaderland
hadt beroerd, hadt alle jongelingen van haaren rang en vermogen van haar
verwijderd; eenigen waren uitgeweeken, anderen droegen de wapens, en de overigen
hadden onder de Guillotine gebloed. De verschrikkelijke tooneelen, onder welke zij
in den leeftijd der liefde tradt, hadden bij haar de ontwikkeling der tedere neigingen
gestremd, en voor geen ander gevoel dan dat van medelijden en kinderlijke liefde
plaats gelaaten. Bij D-t's verschijnen deedt de Liefde met dies te onweerstaanbaarder
geweld haare regten op haar hart gelden. Sints zij hem hadt gezien, verliep er geen
minuut van den dag, dat zij niet aan hem dagt; geen nacht, dat zij van hem niet
droomde. ‘Ach! dat hij toch wederkwam! dat hij mij toch beminde!’ was de meening
der herhaalde zuchten, die alle oogenblikken haaren schoonen boezem deeden
zwellen. Als zij des avonds met haaren Vader aan de deur zat, en over den
tegenwoordigen toestand des tijds redeneerde, liepen haare oogen over van traanen,
die zij voor traanen des medelijdens hieldt; doch niet het medelijden, maar het
verlangen deedt haar weenen: want zat zij niet aan den weg, langs welken D-t
gekomen, en op welken hij verdweenen was?
Aldus verliepen er acht dagen, en zij wanhoopte reeds, den beminde van haar
hart immer te zullen wederzien, als op zekeren schoonen avond, terwijl zij naar
gewoonte voor de deur zaten, een Ruiter in vollen galop uit de stad kwam aanrennen.
Het was D-t; hij sprong van het paard, groette hen, en verzogt CHARLOTTE, hem toe
te staan, eenige woorden met haaren Vader te mogen wisselen. Zij ging in huis.
‘Om twee redenen kom ik bij u,’ zeide D-t tot den Grijsaart: ‘vooreerst, om u te
berigten, dat eenige talrijke Rooverbenden, die zich voor Chouans uitgeeven, in de
nabuurschap zamenschoolen, en alle vermogende lieden, tot welke partij zij ook
behooren, uitplonderen en vermoorden. Onze troepen hebben hen wel op het spoor;
doch het is mogelijk, dat zij hen niet zoo spoedig aantreffen, naardien

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

638
dezelve de schuilhoeken van deezen oord zeer wel kennen en zich ten nutte weeten
te maaken. Nog eens, Burger, smeek ik u, neem uw verblijf in de stad!’ - ‘Gij geest
u zoo veele moeite om mijne veiligheid,’ antwoordde de oude Man, ‘dat ik de tweede
reden uwer komste herwaarts schier wel zoude kunnen gissen. Heb egter de
goedheid, mij die te melden.’ - ‘Misschien zoudt gij het raaden,’ hernam D-t; ‘maar
ik vrees, dat gij alsdan mijne waarschuwing als eigenbaatig zult beschouwen, en
zwaarigheid maaken om die op te volgen, indien gij goedvindt, het tweede verzoek,
welk ik u doen wilde, af te slaan. Daarom beloof ik u bij voorraad op mijne eer, ook
in dat geval nimmer iets ten uwen nadeele te zullen doen. Veroorloof mij, Burger!
dat ik, om de genegenheid uwer beminnelijke Dochter te winnen, mijn best doe. Ik
weet dat gij rijk zijt, en alzoo eene beter partij voor haar kunt kiezen, dan mij, die
niets anders bezit dan mijnen degen. Ik beken u tevens, mij niet met een Meisje te
willen verbinden, hetwelk niet uit haar eigen vermogen zich kan onderhouden: want
mijn inkomen is nog zeer gering; maar ik leef in hoope van eerlang in gunstiger
omstandigheden te zullen komen. Tot zoo lang zoudt gij derhalven de goedheid
moeten hebben haar eenigen onderstand te doen; voor mijn eigen persoon wensch
ik niets anders dan het geluk van mij aan een zoo beminnelijk Meisje verbonden te
zien, en zal met blijdschap het mijne toebrengen, om onzen goeden Vader, door
oplettende zorgvuldigheid en oppassen, zijnen ouderdom aangenaam te maaken.
Misschien staan wij, ten aanzien van het politieke, in verschillende begrippen; doch
dit zal ons niet beletten, gelukkig te leeven, indien slegts onze harten eensgezind
zijn.’ - De oude Man viel hem niet in de rede, omdat hij verlegen was, hoe hij hem
zoude afwijzen, zonder hem te beleedigen en toornig te doen worden: want dat hij
zich niet zoude wreeken, dagt hij van hem niet. Intusschen zegepraalde evenwel
zijn eigenbelang, en zijn politiek geloof, over alle andere bedenkingen, en hij
verklaarde, ‘dat hij zichzelven en zijne Dochter, door zijn ernstig aanzoek, wel zeer
vereerd vondt; maar dat zij een vast besluit hadt genomen, zoo lang hij leefde, niet
te zullen trouwen; en dat hij moest bekennen, dat al het geluk, waarvoor hij in zijnen
ouden dag nog vatbaar was, van de vervulling haarer belofte, zich geheel aan zijne
oppassing te zullen toewijden, afhing. Hierom smeekte hij hem, zijnen ouderdom
niet te willen bedroeven, en een ander Meisje voor zich tot echtgenoote te kiezen.’
- ‘Gij geeft den doodsteek aan mijne zoetste hoope,’ sprak D-t, naa een pijnelijk
stilzwijgen; ‘maar gij zijt CHARLOTTE's Vader, en er zal niet meer van gesproken
worden. - Nog eens, begeef u
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stadwaarts, indien u uwe veiligheid lief zij; mijn woord van eere daarop, dat ik niet
zal tragten uwe Dochter te zien, indien gij er geen verlof toe geeft.’ - Met deeze
woorden sprong hij in den zadel, en vertrok, zonder CHARLOTTE's wederkomst af te
wagten.
(Het slot in het eerstvolgend Stuk.)

Karakter der Franschen, door een Franschman.
(F.A. CHATEAUBRIAND, Génie du Christianisme, Tome III. page 97.)
De Franschen, deze oudste Zonen der aloudheid, zijn Romeinen door hun vernuft
(génie), Grieken door hun karakter. Onbestendig en woelig in de fortuin, standvastig
en onverwinnelijk in tegenspoed; geschikt tot alle kunsten; al te beschaafd, zoo lang
de Staat in rust is, maar plomp en wreed, geduurende staatkundige onlusten; door
alle driften heen en weer geslingerd, gelijk schepen zonder ballast; nu eens tot in
den Hemel verheven, dan weder tot in de diepten der Helle verzonken; overdreven
in goed en kwaad, doen zij het eerste zonder belooning of dankbaarheid te eischen,
het tweede zonder wroeging te gevoelen; zij herinneren zich noch aan hunne
misdaden, noch aan hunne deugden; zij beminnen hun leven als lafäards gedurende
den vrede, en spotten met den dood in een veldslag; ijdel, spotziek, eerzuchtig,
beminnen zij tevens het oude en het nieuwe, en verachten alles, wat niet van hun
is; hoofd voor hoofd de beminnelijksten der menschen, te zamen genomen de
ondragelijksten; aanvallig in hun eigen land, niet om uit te staan bij den vreemdeling;
beurtelings zachter, onschuldiger dan een lam, dat men ter slagtbank leidt, en
onverbiddelijker, wreedaardiger dan verscheurende tijgers: - dus waren eertijds de
Atheners, dus zijn hedendaags de Franschen.

Gedagten bij het zien werken eener kleine spin.
(Door den Heer C.T. DE NIEUPORT, Oud-Kommandeur van de Orde van Malta, en
Correspondent van het Nationaale Institut te Parijs.)
Ik bevond mij alleen, op een schoonen zomerschen dag, zittende in de zon, sicut
meus mos est, met het eene been aan
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de eene, het andere aan de andere zijde, de oogen op mijne zitbank gevestigd:
Nescia quid meditans nugarum, totus in illis.

toen eensklaps eene spin, die bijkans onzigtbaar was, zich op dezelve nederzette.
Er stondt geen boom digt genoeg bij mij, die mij kon doen gelooven, dat zij van daar
was neêrgedaald; duidelijk was het derhalven, dat dezelve aldaar, zoo als men zegt,
uit de wolken was gevallen. Deeze laatste omstandigheid wekte mijne
nieuwsgierigheid, en ik besloot, de kleine reizigster zorgvuldig gade te slaan. Mijn
bank was zeer glad en groen geverfd, en mijn toenmaals nog zeer goed gezigt
stelde mij in staat om alle haare beweegingen naa te gaan, zonder er iets van te
verliezen.
Het lichaam der spin had nagenoeg de grootte van een kleinen speldekop; de
kleur was blond, en de gedaante als die eener gewoone spinne. In 't eerst zag ik
haar eenige oogenblikken voortgaan; straks daarop scheen zij eensklaps op een
zeker punt eene pooging te doen; 't was het einde des draads, welken zij aldaar
vasthegtte. Vervolgens ging zij, al spinnende, vier of vijf duimen voort, en keerde
straks terug, brassende regts en links, even als een matroos, die een touw optilt
om het in de rondte op te winden. 't Was haar draad, dien zij opwondt en even als
een klein wit kussentje rond maakte. Toen zij daarmede hadt voleindigd, maakte zij
dien aan het eerste punt van aanraakinge vast. Van daar ging zij van nieuws een
paar duimen voort, al spinnende; en straks daarop langs denzelfden weg
terugkeerende, doch zonder te brassen, naderde zij haare kleine ballon, die zij
losmaakte. Oogenblikkelijk zag ik haar langzaam omhoog klimmen ('t was stil weêr)
en de kleine luchtreizigster kort daarnaa zich na het ander einde van den draad
zwaaiende, ging heen zoo als zij was gekomen. Ik volgde haar eenigen tijd met
mijne oogen, doch verloor haar welhaast uit het gezigt.
Ik weet niet of deeze bijzonderheid bekend zij. Maar dewijl ik, met een
ongemeenscherp gezigt, aan 't welk niets van nabij of van verre ontsnapte, en met
eene overheerschende zucht tot overdenking en waarneeming, geduurende mijn
geheele leeven (en ik ben reeds over de zestig jaaren) slegts eenmaal gelegenheid
heb gehad deeze waarneeming te doen; naardien, daarenboven, zeer weinige
menschen zouden denken, waardig en nuttig hunnen tijd te besteeden aan het
bespieden van de beweegingen van een insekt, of belangs genoeg zouden stellen
in dusdanig eene ontdekking om dezelve te doen bekend worden, of eindelijk
bekwaam zijn om die waarneeming te doen: heb ik om dit alles reden om te
onderstellen, dat zij niet algemeen bekend is; en dit zal ten minste eene reden te
meer Liin om derzelver waarheid te staaven.
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Laaten wij nu tot mijne kleine spin wederkeeren, en alwat haare werking ons
belangrijks oplevert aandagtig onderzoeken. Vooreerst is het zeker, dat, toen de
spin den toestel tot haar vertrek maakte, zij de gevolgen daarvan voorzag. Zij kende
derhalven het groot beginzel der waterweegkunde, volgens 't welk ieder lichaam,
ligter dan een even groote klomp der omringende vloeistoffe, omhoog rijst; en
daarenboven deeze natuurkundige daadzaak, dat haar aldus als een kussentje
opgerolde draad, gevoegd bij het gewigt van haar eigen lichaam, minder zwaar
woog dan een dergelijke klomp lucht op de oppervlakte der aarde. Maar de eerste
dier kundigheden onderstelt de kennis van de wetten van het evenwigt; dat wil
zeggen, van de gelijkheid van kragten; en het denkbeeld van gelijkheid is reeds een
denkbeeld van betrekkelijkheid; dat wil zeggen, een verstandelijk of afgeleid
(secondaire) denkbeeld.
Wat het tweede aangaat, hetzelve bevat zelfs denkbeelden van de derde orde
(tertiaires), indien men de geslagtrekening der denkbeelden aldus wil voortzetten.
Want de denkbeelden van lucht en draad zijn de eerste in orde (primaires), die van
derzelver soortelijke zwaarte van de tweede orde; het denkbeeld, uit de vergelijking
van die beiden voortvloeiende, is van de derde orde; en eindelijk het nog al verder
voortvloeiende denkbeeld uit de vergelijking van het laatstgemelde met het
denkbeeldig zinnebeeld van Gelijkheid of Ongelijkheid, dat wil zeggen, de opmerking
van de overeenstemming of niet-overeenstemming, welke tusschen dezelve plaats
heeft, is eene oordeelvelling in alle de kragt des woords. Voeg hier nevens de
volgende sluitrede: ‘Ieder lichaam, ligter dan een even groote klomp der omringende
lucht, rijst omhoog in deeze vloeistoffe; maar, mijn klein kussentje, mijne eigen
zwaarte daaronder begreepen, voldoet aan deeze voorwaarde; - derhalven zullen
ik en mijn klein kussentje in de lucht omhoog klimmen.’ En nu vraag ik, of
ARISTOTELES ooit een beter sluitrede heeft gemaakt.
Maar, zult gij zeggen, deeze kleine spin heeft niet alle deeze redekavelingen
gehouden; zij ontleent deeze wijze van doen van haare moeder. - 't Zij zoo; en haare
moeder, van wie heeft zij dezelve? - Wel, van haare grootmoeder. - En de laatste
eindelijk, van wie heeft zij ze? Want een van beiden is waar: zij zelve moet die
ontdekking gedaan hebben; of zij moet de Verhandeling van ARCHIMEDES, de
insidentibus humido, hebben geleezen. - Maar, voert gij mij hierop te gemoet, 't is
haar instinkt. Dit antwoord is juist het zwaard van ALEXANDER, die alles doorhakt,
en niets ontknoopt. Want wat anders beteekent deeze spreekwijze: ‘Dit dier doet
dit of dat, omdat het 't doet, maar het doet 't zonder overleg.’ Maar ziet gij niet, dat
dit juist de zaak is, die in geschil staat? De zeventiende eeuw onzer jaartel-
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linge moesten wij bereiken (en hoe veele jaartellingen waren er te vooren reeds in
den nacht des tijds verdweenen?) om te weeten, dat de lucht zwaarte heeft, en de
achttiende eeuw om de luchtbollen te verzinnen: en een klein insekt zal, bij zijne
komst in de waereld, dit alles werktuigelijk volvoeren, even als een jonge eend,
straks naadat zij uit het ei is gekomen, zich in het eerste water werpt, dat haar
voorkomt!
Voor 't overige, wat kwaad zoude er in steeken, dat men aan de dieren
redekaveling toeschreef? Nog een zeer groot onderscheid zoude er tusschen hen
en ons zijn, indien wij ons de Rede voorbehouden. Want Rede en redekavelen zijn
twee; en bij ongeluk is er niemant onder ons, die geene lieden met den vinger zou
kunnen aanwijzen, die voor 't overige zeer goed redeneeren, en in hun gedrag de
grootste redeloosheid ten toon spreiden. Reeds LUCIANUS verweet dit aan de
wijsgeeren van zijnen tijd; en waarlijk, indien hij onder ons verscheen, zou hij niet
in gebreke blijven om van zijne werken eene nieuwe uitgave in 't licht te geeven.
Maar om tot de vastgestelde onderscheiding terug te keeren: indien wij de Rede
uit geen ander oogpunt beschouwden, dan als zijnde de begaafdheid, die wij in ons
gewaarworden, om het zedelijk goed van het zedclijk kwaad te onderscheiden, en
ons gedrag indiervoege in te rigten, dat wij het eene doen en het andere laaten,
terwijl de redekaveling alleenlijk bestaat in het vermogen om de overeenstemming
tusschen een beginzel en het daaruit afgeleide gevolg te bemerken, zouden wij dan
niet nog eene zeer groote uitsteekendheid boven de dieren behouden? En zouden
de meest schroomvalligen in deeze erkentenis iets het geringste kunnen bespeuren,
't welk nadeelig zijn zou voor het onderscheid, 't welk wij tusschen de menschelijke
ziel en die der dieren moeten maaken?
En dat alles ter gelegenheid eener kleine spin? Herinner u dan, vriendelijke leezer,
dat gij mij alleen hebt gelaaten op een schoonen zomerschen dag, zittende in de
zon, met het eene been aan de eene, het ander aan de andere zijde; mijne oogen,
voorheen op mijne zitbank gevestigd, hadden zich, in de daad, een oogenblik omhoog
geheven, om mijne kleine reizigster te volgen; doch zoo dra ik haar uit het oog had
verloren, hernamen zij hunne eerste rigting: en in dusdanig eenen toestand, in de
eenzaamheid, in de kalmte der natuur en der ziele, hoe zoude men zich niet aan
overdenking overgeeven? Hoe zou men geene poogingen aanwenden, om reden
te kunnen geeven van alle verschijnzels, die zich aanbieden? Hier van daan neemt
de verbeelding eenen sprong in de ruimte, om de grenzen des heelals te bereiken;
grenzen, egter, die in de verbeelding alleen een aanweezen hebben. Reeds heeft
eene nieuwe onmeetelijkheid diegene vervangen, welke zij over-
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schreeden heeft. Aldus vervangt een nieuwe gezigteinder elk oogenblik den genen,
welken het kind als den eindpaal van zijnen loop zich hadt voorgesteld. Afgeschrikt
door haare nuttelooze poogingen, keert zij eindelijk terug op de aarde, doorloopt
landen en zeeën, dringt door tot in de heimelijkste werkplaatzen der natuur, peilt de
diepte der wateren. Hier zweeft zij over die vervaarlijke klompen, wier top zich in de
wolken verliest; daar meet zij met ontroering de steilten, wier grond zij niet kan
gewaarworden. Overal verneemt zij spooren van die aloude omwentelingen, die
geheele geslagten in een oogenblik hebben vernietigd. In de ketens der bergen ziet
zij de overblijfzels der oorspronkelijke vastlanden. Alles is rondom dezelve
verdweenen: volkaanen en onderaardsche rivieren hadden derzelver fondamenten
ondermijnd, en afgronden hebben zich geopend. Vervolgens in de afgelegenste
eeuwen zich terugzettende, vertegenwoordigt zij zich deezen aardbol in 't oogenblik
zijner wordinge, en vraagt, welk eene gedaante dezelve toen hadt.
Qualem terra recens, needum durata, figuram
Induerit, praeeeps immensum dum per inane
Volvitur, et varia inter sese elementa coercet.
Mutua vis; rapido ne protinus acta rotatu,
Undique dissiliant, sparsimque sub astra ferantur.
(OVIDIUS.)

Mogten aldus mijne dagen, verre van het tooneel der opschuddinge en der
ijdelheden, verloopen in de beschouwing van de groote tooneelen der natuur! En
mogt mijn jongste snik nog eene verrukking van verwonderinge zijn, en een gevoel
van dankbaarheid jegens den Veroorzaaker van zoo veele wonderen!

Anekdoten wegens den Marquis d'Argens.
In zijne jeugd hadt D'ARGENS een zeer los leeven geleid. Naar het voorbeeld en den
wensch zijner ouderen tot een aanzienlijk ampt verordend, verkoos hij, integendeel,
den krijgsdienst, als met zijnen trek tot vermaak beter strookende; en hoe veel
vrijhelds die leevensstand hem ook schonk, niet genoeg was, egter, dezelve voor
hem, en hij verliet herhaalde reizen den dienst, om zijne matressen te volgen, die,
in gevolge van haaren stand, ginds en herwaarts zwierven. Een overheerschend
behaagen schiep hij in de Actrices: want naa in zijne jeugd acht of tien van dezelve
tot matressen gehad te
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hebben, tradt hij in zijnen ouderdom met eene Actrice in 't huwelijk.
Diep verzonken was de Marquis in 't bijzonder in zijne eerste liefdedrift. Om zich
daarvan te geneezen, deedt hij eene reize na Constantinopole, in het gevolg eenes
Franschen Afgezants. Daar te lande hadt hij een' grap, welke aldus wordt verhaald.
Hem beving de lust om ooggetuige te zijn van de plegtigheden van den Turkschen
Eerdienst. Ten dien einde bekogt hij den Portier van de Moskee van S. Sophia, en
liet zich, op een grooten feestdag, op eene Tribune plaatzen, van waar hij alles zien
konde, buiten vreeze van gezien te worden. De Tribune was in het westelijk gedeelte
der Moskee, en de Turken, gelijk bekend is, moeten in hunne gebeden het aangezigt
altijd na het Oosten gekeerd hebben. Intusschen maakte D'ARGENS misbruik van
zijne zitplaats, tot zoo verre dat hij den Musulman telkens deedt beeven. Daar de
angst diens mans hem vermaakte, wilde hij dien vergrooten: een sles wijn en een
stuk ham uit zijn' zak haalende, beval hij hem daarvan te eeten en te drinken, met
bedreiging van anderzins te zullen gerugt maaken en zich vertoonen. Liever zou
de ongelukkige vergif hebben ingenomen. Niettemin vondt hij zich genoodzaakt,
zijnen eerdienst en tempel te ontheiligen, door te midden der heiligste plegtigheid
eene spijze en drank te gebruiken, welke zijn godsdienst met afgrijzen verboodt.
Maar het verhaal zegt, dat hij met zijne misdaad allengskens gemeenzaam wierdt,
en naadat alle de aanweezigen de Moskee hadden verlaaten, den laatsten droppel
uit de sles en het laatste brokje ham te lijve sloeg.

Middel om door eenen luchtbol brieven te verzenden.
Den 24sten Maart deezes jaars (1807) heeft men te Woolwich, in tegenwoordigheid
van verscheiden Officieren van de Genie en de Artillerie, de proeve van eene soort
van Luchtbol genomen, bestemd om brieven van de eene na de andere plaats over
te brengen, wanneer de wind daartoe gunstig is. Men hangt het paket aan een touw,
aan den Luchtbol vastgebonden. Aan dit touw is een pit verbonden, wier lengte
berekend is, om het vuur in eenen bepaalden tijd het touw te doen bereiken, naar
de kragt des winds en den afstand der plaatze, na welke brieven gezonden worden;
afstand, die nooit zeer groot zijn kan. Het paket valt op den bestemden tijd, en wordt
opgeraapt door lieden, voorshands daarvan verwittigd.
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Mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelijk.
Bedenkingen over de uitwerkzels der hebbelijkheid op der
menschen character.
De uitwerking der Hebbelijkheid op der Menschen Zedelijk Character is niet
genoegzaam in agt genomen; schoon de verbintenis tusschen Gewoonte en Beginzel
ontegenzeggelijk groot is, en dikwijls brengt tot uitkomsten, welke men niet verwagt,
en waartegen men zich gevolglijk niet gewapend hadt. De vroegtijdige
zamenvoegingen van denkbeelden der ziele rijpen schielijk tot gezette begrippen;
zij breiden zich uit met der menschen aanwas, en brengen, naar gelange van
derzelver regtheid of verkeerdheid, gelukkige of ongelukkige gevolgen voort.
Uit deeze stellingen mogen wij afleiden de belangvolle noodzaaklijkheid, om over
de bedrijven der Kinderen, met een allerzorgvuldigst oog, waakzaam te weezen.
Van den voorgang mag gezegd worden, dat dezelve naavolging zal baaren; en een
bedrijf, éénmaal geduld, wint veel velds in het kinderlijk harte: eigenaartig schrijven
wij aan den ouderdom wijsheid toe, en aan onze Ouders, of die over onze opvoeding
gesteld zijn, eene soort van oppermagt en onfeilbaarheid. Indien nu deeze onfeilbaare
bestuurders, door hunne onverschilligheid, eenig leevensgedrag, welk ook, wettigen,
zal de vormbaare ziel des Kinds oogenbliklijk besluiten, dat zulk een gedrag voeglijk
is. In zichzelven ongewoon, en voor het meerendeel onbekwaam zijnde, om den
aart der daaden te ontwikkelen, derzelver natuurlijke en zedelijke voeglijkheid of
onvoeglijkheid te waardeeren, volgens eenigen redelijken of godsdienstigen maatstaf,
is het Kind, in elk opzigt, de lijdelijke ontvanger van de denkbeelden der zodanigen,
aan wier zorge het wordt toevertrouwd in de tedere jeugd: wan-
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neer zij, in 't kinderlijk verstand en hart, de denkbeelden en gevoelens van deugd,
regtvaardigheid en billijkheid inplanten, groeijen wij daarmede op.
De ziel eens Kinds wordt door veelen aangemerkt als een tabula rasa, een nog
onbeschreevene tafel, gereed om, buiten eigen weeten, de indrukken van goed of
kwaad te ontvangen. Dezelve is, althans naar het gevoelen eeniger Wijsgeeren,
door de Natuur met zo weinig vermogen van denken en oordeelen beschonken, dat
zij zeer ligt het een voor het ander neeme, en, hoe vreemd het schijne, geleerd
kunne worden, om de voorschriften van godloosheid, onregt en snoodheid aan te
neemen, als de inspraak van waarheid en deugd. - Het is onmogelijk, een Kind van
gewoone vatbaarheid te overtuigen van de waarheid eens van zelf blijkbaaren
voorstels, uitgenomen zulke in 't oog loopende, dat twee en twee vier maaken; dat
een geheel grooter is dan een gedeelte, enz. Dan dat de diepdenkendste
Bovennatuurkundige beproeve, of hij een Kind kan doen begrijpen het voorstel, het
is onmogelijk te zijn en niet te zijn ten zelfden tijde. Hij zal schielijk ontwaaren, dat
het Kind de meening der uitdrukkingen moet leeren: want dit laatste behelst een
afgetrokken voorstel, behoorende tot eene weetenschap, zamengesteld en duister.
Nogthans, in het afgetrokkene beschouwd, is dit voorstel even zeer van zelf blijkbaar,
als tweemaal twee is vier.
Het zou een stuk, der bespiegeling waardig, weezen, te zien, welk een figuur,
gelijk men zegt, de mensch zou maaken in de zamenleeving, op welken men de
proeve genomen hadt om hem onveranderlijk het verkeerde voor het regte te doen
aanzien, en hem eene soort van strijdige opvoeding te geeven, wat het zedelijk
beginzel van gedrag aanbelangt, - te zien, of zulk een kweekeling in veele opzigten
niet minder zou weezen dan een Wilde van Labrador? want men hebbe hier bij op
te merken, dat, door zulk eene leerwijze te volgen, de natuurlijke gevoelens van 't
menschlijk hart zouden worden onderdrukt; naardemaal, mijns oordeels, onze
aangenomene stelzels van opvoeding ten oogmerk hebben, onze natuur te
verbeteren, en de zaaden van zedelijke voortreflijkheid, door de natuur gezaaid, te
doen kiemen en vrugt draagen. - Ik zou denken, dat een mensch, deezerwijze
opgebragt, juist een volstrekt wilden zou ge-
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lijken, en veele punten van overeenkomst hebben met den ruwsten Indiaan; dewijl
de beschaavende kunsten der maatschappije zekere pligten hebben doen gebooren
worden, die altoos natuurlijk zullen ontstaan bij menschen in den beschaafden
gezelligen stand; doch welke pligten geheel onbekend zijn aan den mensch in den
eersten en onbeschaafden staat. Het zedelijk wetboek der Natuure is hoogst
eenvoudig, bestaat uit zeer weinige voorschriften, die de menschen zeer wel
begrijpen en genoegzaam verbinden in dien onbeschaafden stand.
Een mensch zou, mijns oordeels, kunnen geleerd worden, in veele gevallen,
regtdraads strijdig te handelen met hetgeen de Gewoonte heeft voorgeschreeven,
en nogthans te werk gaan overeenkomstig met de voorschriften der Natuure en
door geene drogredenen verbijsterde Rede. Het zedelijk character van den Mensch
is vol zelfzoekenheid en geveinsdheid; veelvuldige strijdigheden doen zich daarin
op: een zelfzoekend beginzel leidt menigmaal den mensch ter zijde af, en brengt
te wege; dat hij wel verre is van zijn hart tot algemeene menschenmin uit te breiden,
en te vervullen met denkbeelden, die op de breede grondslagen rusten van
algemeene en daadlijke nuttigheid. Indien hij een wakkeren geest van naspeuring
bezit, eene brandende liefde tot de waarheid, en een afkeer van dat lijdelijke, 't welk
overhelt, om elk ding, 't geen' men niet begrijpt, te gelooven, zal hij welhaast het
dekkleed opligten, 't welk voor 't oog des menschdoms de waare beginzels van hun
gedrag bedekt op het pad van pligtsbetragting, in stede daarvan stellende een
geloof, zamengesteld uit leerstellingen, op dwaaling gegrond, door meening
onderschraagd, en geloofd uit zwakheid. - Hij zal deeze naspeuring niet staaken,
bewoogen door de bedenking, dat weinig denkenden of kwalijk gezinden zijn
character zullen bezwalken. De zelfdenkende, de zelfhandelende onverschrokkenheid
van zijnen geest, zal niet alleen vuur aan zijne handelwijze bijzetten, maar hem
dringen, om alle de hinderpaalen, welke hij op zijnen weg moge ontmoeten, te boven
te komen. Het eischt, in de daad, geene gemeene kragt van geest, of liever van
opgeklaard verstand, om het bestaan van dwaaling te vermoeden in hetgeen allen
willen staande houden; en het komt mij hoogst aanneemelijk voor, dat veele
menschen, die deeze eerste gave bezitten, vereischt om de waarheid te
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agterhaalen, afgeschrikt worden van die najaaging, door een al te kiesch begrip,
mag ik het zo uitdrukken, omtrent hetgeen voorts zou volgen; alsmede eene te
verregaande eerbiedenis voor het gevoelen van andere menschen, en der wereld
in 't algemeen.
Het aangeroerde is een onderwerp, waarover ik gaarne breeder zou uitweiden:
maar, dewijl het eenigermaate vreemd is van 't geen ik mij eigenlijk in deeze Proeve
voorstelde, staak ik voor tegenwoordig het verder mededeelen mijner denkbeelden,
en treed, verschooning verzoekende voor deezen uitstap, tot mijne hoofdzaak weder
terug.
Reeds heb ik te verstaan gegeeven mijn gevoelen, wegens het naauw verband,
't geen onveranderlijk bestaat tusschen Hebbelijkheid en de Zedelijke Beginzels,
die het menschlijk character wijzigen; waaruit ik afleide de noodzaaklijkheid om
eene stipte aandagt te vestigen op zulke vroegtijdige Hebbelijkheden, als Kinderen
voor vatbaar zijn en gereedlijk verkrijgen. Al dit bragt ik bij als eene inleiding tot
overweeging van het vraagstuk, welke soort van invloed de Wreedheid ten opzigte
van Dieren moge hebben op de Zedelijke Gesteltenisse.
Menigwerf is, als een grondregel, vastgesteld en ingeboezemd, dat, gelijk een
tak geleid wordt, zo ook de boom opgroeit, of dat de eerste indrukzels, der Jeugd
gegeeven, den Mensch vormen, aanwijzende het groot en duurzaam vermogen der
vroegste opvoeding. Doch de Hebbelijkheden hebben, even als andere dingen
onder de zonne, onderscheide trappen; deeze zijn van meer aanbelangs dan geene,
zo ten aanziene van derzelver inworteling, als van wegen het kwaad, 't geen zij,
naar alle waarschijnlijkheid, naa zich zullen sleepen. En ik durf hier vrijlijk vaststellen,
dat onder de verouderdste en de meeste ramp baarende moet gerekend worden
de Hebbelijkheid, om als eene beuzelagtige kleinigheid te rekenen het leed en lijden,
't geen den Dieren wordt aangedaan.
Volgens mijn begrip, is er niets aanstootlijker, dan te zien, dat Kinderen een
schriklijk vermaak scheppen in het beschouwen van 't krimpen, 't martelen, en de
doodsangsten, die het aandoen van pijn bij stomme Dieren te wege brengt! De
Mensch is, volgens uitwijzen der Openbaaring, verordend tot Heer over alle de
leevende
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schepzelen, die met hem deezen aardbol bewoonen. Hij behoort, diensvolgens,
eigenaartig derzelver beschermer te weezen; nooit de zodanige te onderdrukken,
die geen wederstand kunnen bieden, noch straffen, waar, in de natuur der dingen,
geene belediging kan geschied zijn. Kan men, mag ik hier vraagen, verwagten, dat
de Wreede, die zonder gevoelige deelneeming het lichaamslijden aanschouwt van
een stom en hulploos schepzel, immer gevoelig zal weezen voor de onheilen van
een Medemensch? Neen! Dezelfde teergevoeligheid des harten, dezelfde
aandoening der ziele, die ons doet deelneemen in de gewaarwordingen van het
geringste schepzel, zet ons aan tot zugten en schreijen over de rampen onzer
Natuurgenooten. Ja, daarenboven, ongevoeligheid is meer te verschoonen in het
eene geval, dan in het ander. De Menschen zijn vaak de veroorzaakers van het
leed, 't welk hun treft; de Dieren zijn het nimmer; - de Mensch lijdt dikwijls regtmaatig;
der Dieren geval kan dit nimmer weezen: zij zijn meest altoos de slagtoffers van der
Menschen gierigheid of woestheid.
Indien er trappen in wreedheid zijn, is die zeker de hoogste, welke gepleegd wordt
omtrent zodanige Dieren, welke onze koestering en bescherming zoeken. De
zwervende Tirannen der woestijnen - de zogenaamde Koning der Dieren, de Leeuw,
de met bloed geverfde Hyena, de doodlijke Slang, of de verscheurende Tijger,
schijnen door hunne natuurlijke geaartheid in eene soort van vijandschap met den
Mensch gesteld; schoon zelfs deeze Dieren geene vijandschap of noodlooze
wreedheid zouden betoonen. Maar welke aandoeningen moet hij omdraagen, die
zich onmenschlijk gedraagt ten opzigte van het edel Paard, 't welk hem ras en veilig
ter begeerde plaatze voert, waar hij gezondheids-, vermaakshalve, of om eenige
andere belangrijke oorzaake, wenscht te weezen, - die zich wreed aanstelt ten
opzigte van den Hond, dat getrouwe, dat toegenegene Dier, 't welk hem bewaakt
terwijl hij slaapt, hem volgt en bijblijft tot den jongsten snik, dat hem niet verlaat,
schoon hij in het lot des hongers moet deelen, 't welk door geene kwaade
behandeling vervreemt, en door geene bekooringen zich van hem laat aftrekken, 't
welk het stomme oog opslaat, om medelijden af te smeeken, wanneer de opgeheven
hand hem met slagen
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dreigt, en de handen zelfs zijns kastijders likt! Tusschen deeze en andere Dieren,
welke wij hier zouden kunnen opnoemen, schijnt door de Natuur eene wederzijdsche
genegenheid gevestigd, als 't ware om den Mensch te dringen, om, ondanks
zichzelven, regtvaardig en goedgunstig te weezen. En, nogthans, hoe zeldzaam
letten wij op deeze eenvoudige vermaaning!
De Kinderen behooren, van hunne vroegste jeugd af, diep doordrongen te worden
met het beginzel, om menschlijk ten opzigte van Dieren te handelen. Men moet hun
niet toelaaten tot den minsten graad van neiging om dezelve noodlooze pijn aan te
doen; men leere hun medelijden hebben met het ongelukkig lot der zodanige, die
lijden zonder dat zij het kunnen helpen; men gewenne hun met tekenen van afkeer
zich te verwijderen van het gezigt der onherstelbaare ellende; dat de nog ongeleerde
tong toonen van teder medelijden lispe over het lot der mishandelde Dieren; dat zij
beeven op het enkel denkbeeld van eene vlieg eene spelde door het lijf te steeken,
de pooten te ontneemen, de wieken te knotten, de honden te plaagen, of zelfs op
een worm, voor hunne voetjes kruipende, te trappen; dat zij vroegtijds leeren het
leeven te eerbiedigen en de aandoeningen van al wat leeft. Ik zou wenschen, dat
zij het dooden van een spinnekop, een mier, of eenig kruipend gedierte, 't geen wij,
misschien dikwijls ten onregte, schadelijk noemen, als eene pijnigende
noodzaaklijkheid aanzagen, die, zo veel mogelijk, moet vermijd worden. Bovenal
hebbe men Meisjes in deezer voege op te brengen: bij de Sexe verwagten wij altoos
te vinden, wat zagt, menschlievend en weldaadig is; zulks is te meer noodzaaklijk,
dewijl het maar al te dikwijls derzelver leevenslot is, te verkeeren in zodanige
omstandigheden, waarin het betoon der zagtere geaartheden vereischt wordt en
zo hoogst welgevallig is.
Men kan geen oogenblik met reden twijfelen, of het aankweeken van die
hebbelijkheid in het jeugdig gemoed zal eene zeer zigtbaare uitwerking baaren op
der Kinderen zedelijk character. De deugden, die door bijkans onmerkbaare banden
aan zagtaartigheid verbonden geagt moeten worden, zijn veelvuldig: want die
menschlijke aandoening is een beginzel, 't welk in een of ander zijner wijzigingen
zich tot alle menschlijke bedrijven uitstrekt. Wij erkennen gereedlijk de kragt der
hebbe-
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lijkheid in alle andere opzigten, en kunnen geene zwaarigheid maaken, dezelve hier
te laaten gelden. Het Kind, 't welk men toestaat norsch, oneerlijk, leugenagtig, lui
of wraakzugtig te weezen, zal, opgroeijende, alle deeze ondeugden op een grooter
veld vertoonen; ten ware het geplaatst worde in zulke bijzondere omstandigheden,
als hetzelve dwingen, om, door vrees voor eene hoogere magt, deeze aangekweekte
neigingen te bedwingen. Het Kind, 't welk men toestaat zich wreed aan te stellen
ten opzigte van Insecten en Dieren, zal altoos eene wreedheid van character
behouden, welke, wanneer de gelegenheden zich voordoen, zal te voorschijn treeden
ten opzigte van Menschen. Een knaapje, dat driest een hondje of katje mishandelt,
ten zij hij door vrees voor straffe daarvan worde terug gehouden, zal, als hij tot rijper
jaaren komt, even zo handelen.
Het is een belachlijke misslag, te onderstellen, dat wreedheid der menschlijke
natuure eigen is. Ik wil niet ontkennen, dat deeze slegte neiging maar al te dikwijls
bij de Kinderen gevonden wordt; doch dit ontstaat, mijns bedunkens, uit onbewustheid
of ongevoeligheid omtrent hetgeen smert veroorzaakt: pijn is een afgetrokken
denkbeeld, met betrekking tot anderen; maar wordt persoonlijk, als het onszelven
betreft. Een Kind, 't geen zich nimmer aan eene kaars gebrand heeft, zal den vinger
in de vlam steeken; doch, wanneer het ontdekt, dat dit bedrijf pijn baare, zal het
voortaan die denkbeelden zamenvoegen, en zich wagten dit bedrijf te herhaalen.
Dan het Kind leert zo schielijk niet om zijne bevattingen uit te breiden, door te
veronderstellen, dat, hetgeen hem smert baart, ook anderen leed moet doen: want
het zou, onmiddelijk naa het pijnlijk gevoel der branding, den vinger zijner moeder
of minne na de kaars brengen. Er is onderrigt noodig, om te doen begrijpen, dat,
over 't algemeen, alles, wat hem smert baart, ook zulks bij anderen zal te wege
brengen. Eenige tijd is er noodig, om volkomen te leeren, hetgeen hij zelve gevoelt,
tot anderen over te brengen.
Dit zelfde geval is nog spreekender en dringender, als men het overbrengt op de
Dierlijke Schepping. Het vordert zeker eene grooter inspanning van geest voor een
Kind, om te begrijpen, dat hij als 't ware eene soortgelijke tederheid moet gevoelen
omtrent een hondje of katje, als ten opzigte van zijn broeder of zuster. Het zou
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lang duuren, eer het Kind tot kennis deezer waarheid kwame door eene ongeholpen
werkzaamheid zijns eigen verstands; en, staande dat tijdsverloop, zou het misschien
ten opzigte van die Dieren eene wreedaartigheid krijgen.
Waarom is het natuurlijker te veronderstellen, dat wreedheid den Mensch
natuureigen zou weezen, dan eene geneigdheid om te liegen, te zweeren en te
steelen? Ik houd mij verzekerd, dat dezelfde voorzorgen, welke te werk gesteld
worden om deeze voor te komen, ook zouden dienen om geene te weeren. Is het
niet ten hoogsten ongerijmd, een ander besluit te trekken? En is het niet hoogst
schandelijk, toe te laaten dat eene zo verouderde en onverbeterbaare Hebbelijkheid
onze Kinderen beheersche, door het verzuim om derzelver tedere en indrukbaare
gemoederen een smaak te geeven van de gevoelens der Menschlijkheid en Liefde?
- Dwaaling wordt vaak meer voortgeplant door verwaarloozing, dan door opzet. En
ik voed de nederige hoope, dat de dwaaling, welke ik in deeze Proeve tegenging,
uit onoplettendheid voortkomende, de daar op bedagt gemaakten zal aanzetten om
dezelve te vermijden.

Eenige leevensbijzonderheden van Joseph Priestley.
(Uit het Engelsch.)
De vermaarde Engelschman, Dr. JOSEPH PRIESTLEY, wierdt opgevoed in de
leerstellingen der Methodisten, raakende de Genade en de Wedergeboorte.
Vervolgens na de Akademie van Daventry, bij Dr. DODDRIDGE, gezonden zijnde,
begon hij de leerstellingen der Kerke te onderzoeken, en dezelve te toetzen met
zijne medeleerlingen, die hem dikwijls eene zekere geneigdheid tot de Arianery
verweeten, en, in het algemeen, eene vrijheid van denken in zaaken van den
Godsdienst, die met hunne begrippen niet overeenstemde. Hij ging voort in zijne
Godgeleerde naspooringen, en gaf verscheiden kleine Verhandelingen in het licht,
tot dat hij den post van Hoogleeraar in het Kollegie van Warrington verkreeg, alwaar
het onderwijs in de oude. Taalen, de fraaie Letteren,
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de Geschiedenis en de Staatkunde hem ter taake was gegeeven. Hier schreef hij
zijne Volgreeks van fraaie Letteren, Geschiedenis en Staatkundige Ekonomie, en
eindelijk zijne Geschiedenis van de Electriciteit, waarvan hij het ontwerp aan Dr.
FRANKLIN hadt vertoond. De Universiteit van Edinburg schonk hem de waardigheid
van Doctor in de Regten; en zijne Geschiedenis der Electriciteit, geschraagd door
de aanprijzing van de Heeren FRANKLIN, WATSON, CANTON en Dr. PRICE, deedt hem
tot Lid van de Koninklijke Maatschappij te Londen verheffen.
Vervolgens begaf hij zich naar Leeds, alwaar hij zich aan het hoofd eener
Gemeente van Dissenters plaatste. Zijne onregtzinnige gevoelens berokkenden
hem vervolgingen van de zijde der Godgeleerden, die hem voor een Sociniaan
verklaarden. Ook hier liet hij verscheiden geschilvoerende, zoo Godgeleerde als
Staatkundige, korte Verhandelingen drukken. Doch te midden van alle deeze
geschillen begon alle zijne aandagt zich te bepaalen tot de Geschiedenis en de
Beschouwing der Lucht, die hem veel roems deedt behaalen, en door welke hij
eene nieuwe omwenteling in de Scheikunde bewerkte. De opgang, welken zijne
Historie der Electriciteit maakte, bewoog hem, van tijd tot tijd proeven te doen omtrent
de overige takken der Proefondervindelijke Natuurkunde, als de Gezigtkunde, het
Licht, de Kleuren, enz. waarvan hij vervolgens den uitslag in het licht gaf, onder den
titel van Geschiedenis der ontdekkingen omtrent het Licht, enz.
Op aanprijzing van Dr. PRICE, nam Lord SHELBURNE PRIESTLEY bij zich, vertrouwde
hem het opzigt over zijne uitgebreide Boekerij, en beval hem het vervaardigen van
een Catalogus van zijne boeken en handschriften. Geduurende zijn verblijf ten huize
van Lord SHELBURNE liet hij het Eerste Deel drukken van zijne Historie van
verscheiden soorten van Lucht, alsmede verscheiden Overnatuurkundige en
Godgeleerde Verhandelingen; en ten zelfden tijde gaf Dr. PRICE, op verzoek van
Lord SHELBURNE, in het licht zijn Onderzoek omtrent de natuur der Ziele, in welke
PRIESTLEY zijne denkbeelden omtrent het Sociniaandom en de Noodzaakelijkheid
ontwikkelt.
De naauwe betrekking tusschen Lord SHELBURNE en den Heer PRIESTLEY duurde
verscheiden jaaren, in
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weerwil van het onderscheid hunner karakters en gevoelens; eindelijk egter vonden
zij goed, van elkander te scheiden. Lord SHELBURNE schonk hem eene lijfrente van
150 pd. st., en PRIESTLEY begaf zich na Birmingham.
Bij zijne komst aldaar hervatte hij den post van Leeraar bij de Dissenters, en leide
zich met nieuwen ijver toe op zijne Godgeleerde en Scheikundige oeffeningen. Hij
leefde in een gezelschap van uitgezogte vrienden, en vondt het verblijf te Birmingham
zoo aangenaam, dat hij het besluit nam, het overschot zijner dagen aldaar te slijten.
Maar de onverdraagzaamheid zijner Godgeleerde tegenstreevers, en de gestadige
vervolgingen, welke zij hem berokkenden, noodzaakten hem van dat plan af te zien,
en hij onthieldt zich eenigen tijd te Hackney; doch ook hier vervolgd en telkens
ontrust wordende door naamlooze brieven, wierdt hij eindelijk te raade, Europa te
verlaaten, om in Amerika de rust en den vrede te gaan zoeken, die hem in zijn
Vaderland geweigerd wierdt. Dit viel voor in den jaare 1795.
Naa zijne aankomst in Amerika wierdt hem het Hoogleeraarampt in de Scheikunde
aan de Universiteit van Pensylvanie opgedraagen; en kort daarnaa wilde men het
algemeen bestuur over die Universiteit hem toevertrouwen; doch hij wees die beide
aanbiedingen van de hand, en nam zijn verblijf in de Stad Northumberland, in het
oppergedeelte van den Staat van Pensylvanie gelegen.
Geduurende zijn verblijf te Philadelphia hieldt hij Voorleezingen over de
klaarblijkelijkheid der Openbaaringe, welke van veele leden van het Congres en
van het Gouvernement wierden bijgewoond. Zelfs nam hij deel aan de staatkundige
geschillen, welke er ten dien tijde ontstonden tusschen de Federalisten en die het
met den Heer JEFFERSON hielden, en liet eenige stukjes drukken ter verdeediginge
van zijn gevoelen. Zelfs begon hij bij de Regeering in het oog te loopen; nogtans
liet men hem in vrede, en kort daarnaa ontrukte eene sleepende en pijnelijke ziekte
hem aan de letteren en zijne vrienden.
PRIESTLEY bezat een zagt karakter en ongemeene gelijkmoedigheid. Hij hadt een
welgevallen in het huisselijke leeven, en verrigtte dikmaals zijne letteroeffeningen
van zijne kinderen omringd; zijne uuren van uitspanning wierden aan zijne talrijke
vrienden en de vermaaken der zamenleevinge gewijd. Hij maakte geene vertooning
met zijne kundigheden, en ligt vergat hij zijne boeken om
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zich in de verkeering te mengen. Zijne Godgeleerde studien verpoosde hij met
Scheikundige proeven, en dikmaals met het leezen van een goeden Roman, of ook
wel met Kaart- of Schaakspel. Voor het overige was zijn tijd zoo regelmaatig verdeeld,
dat hij nooit een Werk begon, zonder vooraf den tijd te bepaalen, tegen welken het
moest gereed zijn.

Nuttigheid der koffij, ter geneezinge van de koorts.
De Koffij, in poeder gebruikt, even als de Quinquina, geneest de aanhoudende en
hervattende Koortzen; doch zij geneest ook alle de tusschenpoozende Koortzen,
(*)
bij eene stenische of ontsteekingagtige Diathesis aanweezig. De gift, ten dien
einde, is even groot als van de Quinquina, en het gebeurt zelden, dat twee of drie
oncen Kossij deeze soorten van Koortzen niet volmaakt geneezen.
Die zelfde hoeveelheid vermindert spoedig en geneest volkomen de zwaarste
Ontsteekingskoortzen, zonder dat men de toevlugt behoeft te neemen tot
aderlaatingen, welke men in dergelijk geval gemeenlijk in 't werk stelt, inzonderheid
indien de zieke of herstellende aan een plantendieët onderworpen wordt.
Alle de Koortzen, tegen welke men, volgens eene al te empyrische gewoonte, de
Quinquina vrugteloos heeft gebruikt, worden ligt overmeesterd door eenige oncen
fijn gestotene Koffij, meer of min, naar gelange der hoeveelheid Quinquina, welke
men voorheen heeft gebruikt, en waarvan, door dit middel, de zomtijds nadeelige
gevolgen hersteld worden. De reden is, omdat de Koffij in eene omgekeerde rede
der Quinquina als een sterk prikkelend middel werkt.
Een groot getal aanmerkingen en proeven heeft, zedert eenigen tijd, de waarheid
deezer stellinge beweezen. Aan den vermaarden Geneeskundige RASORI, algemeen
Opziener der Gezondheid in het Koningrijk Italie, zijn wij deeze belangrijke ontdekking
verschuldigd, die het menschdom geen gering voordeel kan aanbrengen.

(*)

De Diathesis is eene bijzondere gesteldheid van den mensch, het zij natuurlijk of
tegennatuurlijk.
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Men denke intusschen niet, dat de Koffij een algemeen geneesmiddel is tegen alle
aanvallen van Koorts. Indien dusdanig eene dooling met opzigt tot de Quinquina
zeer veel kwaads heeft gedaan, niet minder gevaarlijk zoude het zijn, in denzelfden
(*)
misslag te vervallen ten aanzien van de Koffij. In den staat eener Astenia gebruikt,
zoude zij dezelve doen toeneemen, en gevaarlijke gevolgen hebben. Vooraf moet
men derhalven weeten te onderscheiden, en dit is van geen klein belang, hoedanig
de Diathesis zij, in welke de Zieke zich bevindt; en daarna eerst moet men hem of
(†)
de Koffij, of de Quinquina doen gebruiken, naar gelange van den staat van Stenia
of Astenia.

Over de buitengewoone winters.
De Winter is noodig voor de natuur. Het blaazen des Noordenwinds zuivert de lucht,
stort in de dierlijke huishouding oxigène en leeven uit. Bij mangel van denzelven
moeten wij zijne leevendmaakende werking vervangen door eene sterker beweeging,
eenen strenger leefregel, eene meerdere ingetogenheid; en indien er eenige kleine
buitenspoorigheden zijn, die de onthoudingen kunnen opweegen, aan welke wij
onszelven moeten onderwerpen, zouden het eenige teugen zuiveren en kragtigen
wijn zijn, aan het einde van eenen spaarzaamen maaltijd, in eenen kring van
vrienden, door ongeveinsde hoogachting vereenigd.
De jongstverloopen Winter (1807) is niet de eenige, die zulk eene zagtheid heeft
opgeleverd; van soortgelijken maaken de Jaarboeken der Geschiedenisse gewag.
In den jaare 1289 tooiden zich de Meisjes, op Kerstijd en Driekoningendag, met
violieren en koornbloemen. In den jaare 1420 droegen de karsenboomen, die in
Maart bloeiden, in April vrugten, en plukte men, in Mei, rijpe druiven. De Winters
van 1524 en 1538, even als

(*)
(†)

Zwakheid der Spiervezelen.
Stenia is het tegengestelde van Astenia, dat wil zeggen, de sterkte der Spiervezelen. Deeze
beide woorden zijn nog nieuw in de Geneeskundige taal.
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die van 1807, vertoonden Roozen in December. In 1572 ontwikkelde zich het zap
der boomen reeds in Januari tot bladeren, die de vogelnesten in Februari bedekten.
In 1585 stondt omtrent Paaschen het koorn in airen. De Winters der jaaren 1607,
1609, 1617 en 1659, merkwaardig om hunne zagtheid, wierden door dien van het
jaar 1622 overtroffen, wanneer de maand Januari zoo zagt was, zelfs in het Noorden,
dat de kachels er niet meer gestookt wierden, en alle boomen in Februari in bloei
stonden. Welk een onderscheid tusschen die gesteldheid des dampkrings en die
van 1740, toen de Thermometer in Frankrijk tien graaden beneden het vriespunt
daalde; die van 1776, tot veertien graaden en een half; van 1779, tot vijftien en een
halven graad; van 1788, wanneer de Thermometer nog een graad laager stondt,
en het de strengste Winter was, welken men te Parijs heeft gehad. Doch men
vergelijke de gemelde Winters voornaamelijk met de koude te Astracan, in 1746,
van vierëntwintig graaden en een half beneden o; te Petersburg, in 1749, van dertig
graaden; te Quebec, in 1743, van drieëndertig graaden; te Tornea, in Bothnie, in
1737, van zevenëndertig graaden; te Tomsk, in Siberie, in 1735, van drieënvijftig
graaden en een half; te Kirenga, insgelijks in Siberie, in 1738, van zesënzestig en
een halven graad; eindelijk te Yemseik, in hetzelfde gewest, in 1735, van zeventig
graaden; en men zal bekennen, dat het alleen de Mensch is, die zich aan de meest
van elkander verschillende klimaaten kan gewennen, en gezond leeven, zoo wel in
de brandende hitte der verzengde Luchtstreeke, als op het eeuwigduurend ijs van
Siberie.

De Vendee.
(Vervolg en slot van bl. 639.)
De Vader wagtte zich wel, zijne Dochter te zeggen, dat D-t om haare hand verzogt
hadt: hem was niet verborgen gebleeven, wat zij voor hem gevoelde; maar aan
eenen Blaauwe, en wel aan eenen armen Blaauwe, wilde hij zijne Dochter niet
geeven. Zij was zeer bedroefd, toen zij hem hoorde afrijden, zonder, naar het scheen,
haar ver-
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waardigd te hebben, afscheid van haar te neemen, en konde van spijt naauwelijks
haaren Vader vraagen, wat toch die Officier wederom hebben wilde? - ‘Mij voor de
Graauwen waarschuwen,’ zeide hij, ‘die menschelijker zijn dan zijne spitsbroeders.’
- ‘Hij is wel zeer goed!’ hernam zij ernstig, ging in den tuin, en plukte in gedagten
haare meest geliefde bloemen uit. Nooit hadt zij zich in een zoo ondraagelijk humeur
bevonden; zij ging bij den ouden Tuinman, die haar, gelijk hij dikmaals verhaalde,
als kind op den arm hadt gedraagen, en bestrafte hem zoo ernstig over de geringste
verzuimen, dat den ouden man de traanen in de oogen schooten. Verschrikt reikte
zij hem de hand, en zeide: ‘Neem het niet kwalijk, goede oude man; ik ben van daag
een onverdraagelijk schepzel.’ - ‘Ach, lieve Juffer! hoe zoude ik u iets kwalijk kunnen
neemen; alleen doet het mij leed, dat u iet onaangenaams moet bejegend zijn: want
zoo heb ik u nooit gezien! Onmogelijk toch kan het u bedroeven, dat uw Heer Vader
u aan den Blaauwe niet wil geeven! - Hij is in de daad een mooi man; maar -’
‘Mijn Vader mij aan den Blaauwe niet geeven!’ riep CHARLOTTE verbaasd uit;
‘droomt gij dan?’
‘Wel nu ja, die mooie Officier, die deezen morgen zoo snel kwam aanrijden, en
met een blaauwe scheen weer aftrok. Voor een Godverzaaker hebben wij evenwel
Juffer CHARLOTTE niet opgevoed!’
‘Maar wie heeft u dan wijsgemaakt, dat de Officier om mijne hand verzogt heeft?’
‘Wijsgemaakt heeft het mij niemant; ik heb het met mijne eigen ooren gehoord.
Ik was in den moestuin bezig met erwten te zaaien, toen hij aan de andere zijde
van de haag aan uw' Papa den voorslag deedt.’
Vrolijk, zeer vrolijk, zeide CHARLOTTE: ‘Gij behoorde het niet gehoord te hebben,
Oude! Maar het is waar, gij wist misschien niet, dat gij niets moest hooren?’ - Thans
verhaalde haar de Tuinman, woordelijk, D-t's gesprek met haaren Vader; en zij kon
met geene mogelijkheid besluiten, hem te doen zwijgen; het nieuws was te gewigtig
voor haar. Toen hij gedaan hadt, gaf zij hem een fooi, en liep zoo snel en met zulk
een vrolijk gelaat door den tuin, dat zij niet meer de zelfde scheen, die voor weinige
minuten de eene roos naa de andere afbladerde, en met een hangend hoofd en
treurige houding door den bloemtuin sloop. Zij beleefde nu de gelukkigste stonden
van haar leeven. In het oogenblik, waarin zij uit het gedrag des beminden Mans
moest besluiten dat zij hem gantsch onverschillig was, te verneemen, dat hij haar
beminde, haar tot echtgenoote begeerde kan er voor een Meisje grooter blijdschap
zijn? Zoo dra

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

659
zij, egter, wederom in staat was,over haaren toestand haare gedagten te laaten
gaan, bevondt zij, dat de staat der zaaken voor haare wenschen niets minder dan
gunstig was. D-t beminde haar wel, maar hij was afgeweezen, en zij moest te regt
duchten, dat hij tegen haar Vaders wil geenen stap doen zoude om haar te naderen.
Hij hadt zelfs niet eens afscheid van haar genomen! Dat haar Vader tot eene
verbindtenis met hem zijne toestemming niet zoude geeven, was haar thans maar
al te bekend; en hem, die niemant dan zijne goede Dochter in de waereld hadt, in
zijnen ouderdom te verlaaten - van deeze gedagte hadt zij eenen gruwel.
Daarenboven hieldt zij zich verzekerd, dat D-t zijne genegenheid voor haar zou te
onderbrengen, haar tragten te vergeeten, en veelligt eene andere echtgenoote zou
verkiezen; hij hadt het voorkomen in allen deele, alsof hij eene drift wel konde
overwinnen. Wat zou zij doen? - Hem schrijven, dat zij alles toevallig hadt vernomen;
dat zij haaren ouden Vader niet kon verlaaten, maar ook nimmer aan eenen anderen
haare liefde en haare hand zou schenken? - tegen deeze gedagte verzette zich de
vrouwelijke kieschheid. D-t hadt van zijnen wensch geen woord bij haar gerept! Zeer
kwalijk nam zij het hem, dat hij zich zoo ligt liet afwijzen, dat hij geene de geringste
pooging deedt om haar hart van haarzelve te verwerven. Wel zoude zij aan haaren
pligt omtrent haaren Vader niet ongetrouw zijn geworden; maar zij hadt alsdan
gelegenheid om haaren geliefde te bewijzen dat zij hem beminde, maar haare
neiging aan haaren pligt wist op te offeren. - Trouwens hij dagt over dit stuk op zijne
eigen wijze. Hij beschouwde het als onedel, zulk eenen strijd tusschen Neiging en
Pligt in een vrouwelijk gemoed te doen ontstaan. Want zegepraalt de Pligt, dan
wordt voor de strijdvoerende, door het gestadig gedenken aan het verlies, welk
deeze zege haar kost, de oeffening daarvan zeer zwaar gemaakt; behaalt de Neiging
de overwinning - hetgeen meestal het geval is - dan brengt zij haaren geliefde een
hart, hetwelk van de bewustheid, onedel te hebben gehandeld, wordt verscheurd.
Zonder des Vaders toestemming wilde hij zich hierom geenen stap veroorloven,
welke aan CHARLOTTE den indruk verriedt, dien zij op hem gemaakt hadt. Om den
Vader te winnen, waagde hij eene tweede proeve. Hij schreef hem eenen brief,
waarin hij alle zijne welspreekendheid uitputte, om hem van de onbaatzuchtigheid
zijner oogmerken te overtuigen, en hem met de treffendste kleuren het geluk
schilderde, welk hij zelf in den kring zijner dankbaare kinderen zoude genieten. De
oude Man antwoordde kort en stellig, dat zodanig eene verbindtenis zijne zoetste
plannen zou verijdelen, en hij daaraan de toestemming niet konde geeven; hierom
verzogt hij hem, alle verdere moeite te spaaren. Natuurlijk zeide hij zijne Dochter
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geen woord van deeze brieven. Naa verloop van eenige dagen besloot zij, haaren
Vader te zeggen, dat des Officiers aanzoek haar bekend was, en hem te verklaaren,
dat haar geheele geluk van zijne toestemming afhing. Een beter lofredenaar dan
een verliefd Meisje laat zich niet wel denken; en CHARLOTTE zeide tot D-t's lof alles,
en meer dan zij wist. Doch haar Vader antwoordde: ‘Indien gij de welnige
leevensjaaren, die mij nog overig zijn, niet wilt verkorten, zoo spreek mij niet meer
van deeze verbindtenis, CHARLOTTE! - D-t is arm, en voert de wapenen tegen zijnen
Koning, en tegen den Godsdienst zijner Vaderen; D-t kan de Man van mijne Dochter
niet worden.’ - CHARLOTTE zweeg; doch met haare gemoedsrust was het gedaan.
Voorheen hadt zij haaren Vader, wanneer de berigten wegens nieuwe
schriktooneelen hem in luide klagten over de barbaarschheid der tijden deeden
uitbarsten, door haare lief koozingen vertroost; nu zat zij zwijgende aan zijne zijde,
en konde niets anders doen dan schreien en zuchten.
Aldus verliepen er eenige dagen, toen men van een klein gevegt tusschen eene
bende Chouans en een detachement Republikeinen hoorde, hetwelk niet verre van
G. zou zijn voorgevallen. ‘Maar, lieve Vader,’ zeide CHARLOTTE, ‘het schijnt toch, dat
D-t's berigt gegrond was; gelooft gij dan waarlijk, dat wij van deeze menschen niets
hebben te vreezen? - ô God, indien ik u moest zien mishandelen! - Ware het dan
niet veel beter, in de stad te gaan woonen?’ - ‘In de stad woonen?’ antwoordde hij
driftig; ‘voorzeker zou de eerste Republikeinsche bloedhond, die u zag, mij laaten
guillotineeren, en u binnen weinige dagen tot bijzit neemen!’ - ‘Dat zoude D-t wel
beletten,’ dagt CHARLOTTE, maar zeggen durfde zij het niet. Van dien tijd af wierdt
over D-t, noch van de noodzaakelijkheid, om zich na de stad te begeeven, gesproken.
Stil en treurig leefden zij te zamen: de droefheid deedt de roozen op de schoone
wangen der Dochter verbleeken; en de Vader wierdt al gaande weg gemelijker,
omdat zij niet meer in staat was hem op te beuren.
Op zekeren tijd, omtrent middernacht, stondt CHARLOTTE aan haar venster, en
keek in den donkeren, stormachtigen nacht; zij dagt aan haaren minnaar, verbeeldde
zich, nu eens in zijne armen, dan wederom in het graf te liggen, en zag in den geest
den schoonen, edelen D-t treurig aan haaren grafheuvel staan, en over het verlies
van zijne beminde CHARLOTTE weenen. IJlings zag zij aan het andere einde van den
ruimen hof eene vlam, van nog eene en andere gevolgd. In een oogenblik was de
gansche hof vol brandende fakkelen, en zij hoorde een flaauw gedruis van stemmen
en kletteren van wapenen. Bij het licht der fakkelen onderscheidde zij eene me-
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nigte menschelijke gestalten, die met rasse schreden het huis naderden. Verschrikt
liep zij in haar Vaders kamer, en naauwelijks hadt zij hem gewekt, toen de deuren
en vensters van het huis opengebroken en ingeslagen wierden. Eene menigte
Roovers stoof in de slaapkamer, en verzekerde zich van den verschrikten Grijsaart
en diens Dochter. Het Opperhoofd, een Man, op wiens gelaat de Natuur den stempel
der misdaad hadt gebrandmerkt, beval hem, met eene heesche stemme, hem te
zeggen, waar zijn geld, zilverwerk en andere kostbaarheden verborgen waren. De
oude Man zeide hem, dat hij den Koning van harte genegen was; dat alleen zijne
lichaamszwakheid hem hadt verhinderd, aan hunnen roemrijken strijd voor de goede
oude orde van zaaken in persoon deel te neemen; hierom verwagtte hij van hunne
billijkheid, dat zij hem niet als vijand zouden behandelen. - ‘De Rijke,’ antwoordde
de Chouan, ‘bezit andere middelen dan wapenen, om voor zijnen aanhang werkzaam
te zijn. Gij hebt voor den Koning en den Godsdienst niets gedaan, hoe rijk gij ook
zijt. Gij en uwe Dochter hebt beiden op het eerste Volksfeest te A. de driekleurige
kokarde aangenomen en gedraagen, en wel op denzelfden dag, op welken de
eerwaardige C. en de van ouderdom gebogene F. liever als Martelaars der goede
zaak onder de Guillotine bloedden, dan hun roemvol leeven door hoogverraad te
bevlekken. Gij zijt als bloodaarts of verraaders des doods schuldig, en hebt de
verdiende straffe van onze handen te wagten.’ Inmiddels hadt zijn volk alle kassen
en kisten opengebroken, en roofden alwat hun aanstondt. Zij bragten de bedienden
gebonden binnen, den ouden Tuinman, CHARLOTTE's vertrouweling, uitgezonderd,
die middel hadt gevonden om te ontvlugten. Deeze weezen den Rooveren ongevergd
alle schuilhoeken aan, waarin zich zaaken van waarde bevonden; zij hoopten door
de bevrediging van hunne roofzucht hunne wreedheid tot staan te brengen. Uit
keuken en kelder wierdt spijze gehaald, en door de talrijke menigte Chouans, die
elkanderen in het plonderen en zwelgen vervingen, te lijve geslagen. De ongelukkige
CHARLOTTE stoudt, de handen wringende, naast haaren ouden Vader, die zidderende
en beevende zijn einde verwagtte. Voor hem alleen was zij beducht; gaarne hadde
zij haar eigen leeven ten beste gegeeven, indien zij slegts het zijne daarmede konde
redden. Een uur reeds hadden de Roovers met plonderen en zwelgen doorgebragt,
toen het Opperhoofd met eene donderende stemme tot den Grijsaart en zijne Dochter
zeide: ‘Wat staat gij daar, en betreurt het verlies uwer aardsche goederen? Bereidt
u tot den dood, Verraaders! Gij hebt geen half uur meer te leeven.’ - ‘ô D-t! D-t!’ riep
CHARLOTTE, terwijl zij haaren Vader in haare armen drukte, welken de angst
naauwelijks zoo veel kragts overliet, om op de been te blij-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1807

662
ven. Aldus sleeten zij nog een verschrikkelijk vierendeel uurs, geduurende hetwelk
de Roovers met het inpakken der gestolene goederen, en het vernielen van de
zulke, welke zij niet konden medeneemen, bezig waren. Daarnaa liet de aanvoerder
zijne slagtoffers in den tuin brengen, zijn volk een halven kring maaken, en beval
CHARLOTTE en haaren Vader te knielen. ‘Onmensch!’ riep het edele Meisje; ‘vermoord
mij, indien gij toch moorden moet; volgens uwe grondregels heb ik het verdiend.
Aan eenen Republikein zoude ik mijne hand hebben gegeeven, indien mijn Vader
de Blaauwen niet haatte. Tot mijn ongeluk was hij een te ijverig voorstander van
uwen aanhang; dood mij daarom, en laat mijnen Vader leeven.’ - ‘Knielt neder!’ riep
hij woedende. De oude Man viel op de knieën, en CHARLOTTE wierp zich jammerende
voor hem neder, en sloot hem in haare armen, even alsof zij met haar schoon
lichaam de kogels der Barbaaren van het hart haars Vaders konde afweeren. De
Barbaar vergastte zich eenigen tijd aan dit tooneel, hetwelk eenen Duivel tot
medelijden zou gedwongen hebben, tradt toen langzaam ter zijde, en
kommandeerde: Fertig! - ‘O! om Godswille,’ schreeuwde CHARLOTTE, ‘ontferm u
over mijn Vader!’ en omvatte hem met den angst der wanhoope. ‘Aan!’ riep het
monster, en alle vuurmonden wendden zich na de schier verslagene lichaamen der
beide ongelukkigen. ‘Vuur!’ wilde hij roepen; maar het geluid bestierf op zijne lippen,
zijn volk stondt verzet, en alle geweeren herstelden zich zonder kommando.
CHARLOTTE verschrikte, luisterde, en hoorde eene bende Ruiters in vollen galop
naderen. Wie beschrijft de aandoening, met welke zij uitriep: ‘D-t! D-t! Vader!’ Want
dat het deeze was, zeide haar haar gevoel, nog eer zij hem zag. De oude Tuinman,
die den Rooveren ontkomen was, hadt hem spoedig in de stad gevonden; en thans
zag hem zijne beminde aan de spits van negen Dragonders ter haarer reddinge
toeschieten. Maar in welk oogenblik zag zij hem weder? - juist toen de geweeren
der Rooveren - en zij waren over de honderd - tegen hem geveld waren. Iedere
bajonet, die op hem mikte, doorboorde haar hart. ‘Vuur!’ hoorde zij, en het was alsof
zij een zwaaren slag aan het hoofd bekwam. Een angstgeschrei hief zij aan; doch
D-t voerde, midden door den rook der manschap, die over den muur op hem vuurde,
zijn volk aan, en elke sabelslag deedt eenen vijand ter aarde vallen. De Roovers
waren in wanorde; en hoewel nog hier en daar een schot met eene beevende hand
op de helden wierdt afgedrukt, niemant hunner, egter, wierdt getroffen, en in tien
minuten deeden zij vijftig Chouans in hun bloed wentelen. De overigen toogen op
de vlugt, onderstellende, dat deeze Republikeinen, die zoo vreezelijk in het rond
hieuwen, welhaast van meer anderen zouden
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gevolgd worden. CHARLOTTE's Vader was door zijne bedienden na den moestuin
gedraagen, en zag, tegen de schutting leunende, spraak- en beweegingloos, het
schrikwekkende gevegt aan. CHARLOTTE stondt nevens hem, met openen mond,
voorover gebogen lichaam, en beide handen afweerende na den beminden held
uitgestrekt. Bij elk schot, dat nabij hem bliksemde, viel zij op de knieën, alsof hetzelve
haar hadt getroffen, en herstelde zich weldra in de voorige houding, als zij hem
ongekwetst het gevegt zag vervolgen. Toen de vijanden den hof hadden verlaaten,
sprong D-t van het paard, en ijlde na CHARLOTTE; zij maakte eene beweeging, om
haaren Redder te gemoet te gaan; doch haare kragten waren uitgeput; zij viel aan
zijne voeten neder, greep onder het vallen zijne dappere hand, die nog den
bebloeden pallas vasthieldt, en drukte, aldus voor hem geknield, beurtelings hem
aan haare lippen en boezem, zonder een woord te kunnen spreeken. - De gelukkige
hief haar op; thans ontdekte zij menigvuldige bloedvlekken op zijne kleederen, en
onderzogt, bleek en zidderende, of zij niet uit zijne wonden waren gevloten. ‘Deert
u niets? in het geheel niets?’ vraagde zij angstig. ‘In het geringste niets,’ zeide hij,
en sloot haar in zijne armen. - Tot nog toe hadt de Vader gezweegen; maar, toen
beiden zoo voor hem stonden, greep hij eensklaps met beide handen D-t's
regterhand, en zeide, met traanen in de oogen en eene flaauwe beevende stemme:
‘Dank - vergisfenis, Redder! - CHARLOTTE en alles, wat ik bezit, is het uwe: gij hebt
uwe Bruid verdiend!’

Vrienden in den nood!
Er zijn lieden, die beweeren, dat er geene vrienden in den nood zijn; ik, die tot u
spreek, sints ik ongelukkig ben, ontmoet er in menigte, met welke ik verlegen ben:
zoo bevindt men zich rijk, wanneer men verhuist! men heeft te veele huisgeraaden;
dit belet niet, dat men gebrek heeft aan dezulke, die men noodig zoude gehad
hebben: die men hadt, waren voor eene zekere plaats bestemd; op eene andere
voegen zij niet; men is slegt gemeubileerd, doch het is daarom niet minder waar,
dat men meubelen heeft. De vrienden, welke men voor eenen zekeren toestand
hadt gekoozen, kunnen in eenen tegenovergestelden toestand niet meer van dienst
zijn. In geluk en ongeluk, ô hoe verschillende zijn de behoeften! Zulk een, die met
een gelukkig mensch zoo hartelijk en op eene bevallige wijze zich verlustigde, is
er, misschien, niet op afgerigt om eenen ongelukkige te vertroosten. Dit verstaat
zich. Van het verledene geluk hebt gij derhalven
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eene menigte vrienden overgehouden, die u nergens toe van nut zijn; men maakt
er zelfs geene rekening op; doch het zijn evenwel uwe vrienden. Het bewijs daarvan
is, dat zij zich met uwe zaaken bemoeijen, dat zij er in het openbaar van spreeken
en u afzonderlijk van raad dienen; dat zij het kwalijk neemen, als zij uwe rampen
verneemen, dat gij zelf hun daarvan geene kennis hebt gegeeven, en te onvrede
zijn, omdat gij hun niet gezegd hebt, hetgeen gij niet wilt dat iemant zoude weeten.
Twintig jaaren zijn er verleden, dat ik het ongeluk had, een gedeelte mijner
bezittingen te verliezen; minder algemeen waren toen die voorvallen dan zij sedert
zijn geworden; dit verschafte mij een tijdlang eene soort van verligtinge. Ik was een
verschijnzel, en de verschijnzels worden altijd gunstig opgemerkt. Veele menschen
gaven voor, van mijne vrienden te zijn, even als men de vriend of de bloedverwant,
of ten minste een goede bekende zijn wil van iemant, die tot een aanzienlijken post
is bevorderd, niet zoo zeer om met een hoogen amptenaar in betrekking te staan,
als om van nabij of van verre betrekking te hebben op het verschijnzel van den dag,
en om dezelfde reden, welke oorzaak is, wanneer men een rijtuig heeft zien omvallen,
wanneer een roover gevat is, of eene vrouw uit het venster is gesprongen, dat men
op de plaats des voorvals ten minste eenige betrekking wil hebben: een kwartier
uurs vroeger of laater was men door die straat gegaan, of men was althans
voorneemens dien weg te gaan; men hadt er kunnen weezen; men droomde dat
men er was. De meesten mijner vrienden dan gedroomd hebbende, dat zij altijd
veel vriendschap voor mij gehad hadden, kan men zich niet verbeelden, hoe veelerlei
göeden raad ik ontving, aangaande hetgeen mijn geleeden verlies zoude hebben
kunnen voorkomen; de meesten zelfs verzekerden mij, dat zij het voorzien hadden:
zoodat ik er uit moest besluiten, dat, indien ik zoo veele vrienden in den voorspoed
had gehad als ik in den nood vond, het voorval, waardoor ik leed, mij niet zoude
overgekomen zijn: want voorzeker zouden zij er mij van verwittigd hebben.
Omtrent dien zelfden tijd hadt mijn eenige zoon een aanval van koorts, waarin ik
weinig gevaar zag, doch waarover mijne vrienden zich mijnenthalve zeer ongerust
maakten. Zommigen hunner, die het van anderen hadden hooren zeggen, of tot
wien het bij openbaar gerugt was gekomen, zeiden met een zucht, dat er niets
anders dan deeze laatste ramp aan ontbrak, en ik mijnen zoon zoude verliezen;
men vraagde mij na berigt, met een voorkomen van ongerustheid, die mij zelve
ontrustte; men verzekerde mij, dat hij meer veranderd was, dan ik zelf konde
bemerken. Een man, welken ik bijkans nooit zag, kwam met geweld ter deure
binnenstui-
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ven, om mij een geneesmiddel aan de hand te geeven, hetwelk drie persoonen uit
een hoopeloozen staat hadt gered; een ander ging misnoegd van mij, omdat ik op
mijnen zoon de proef niet wilde neemen van een geweldig geneesmiddel, waarvan
hij het overschot voor mij was gaan haalen, zonder dat ik er om verzogt had. Veelen
verwonderden zich, dat er niet dagelijks een ziekteberigt bij mij wierdt uitgegeeven;
en ik stond verzet op zekeren morgen, dat ik, voor een venster gaande staan, zonder
te weeten hoe mijn zoon den nacht hadt doorgebragt, zag, dat, op het vertoog eener
verre bloedverwante mijner vrouwe, mijn portier het voorplein met mest hadt belegd.
Mijn zoon herstelde eindelijk. Ik vernam dat mijne meeste vrienden hem met
wederïnstorting dreigden, en zich mijnenthalve ongerust maakten, omdat ik zulks
niet vooruitzag; anderen namen het kwalijk, dat zij mij nooit hadden kunnen doen
gelooven, dat mijn zoon zeer krank geweest was. Om zoo veel belangs te stellen
in de verledene, tegenwoordige en toekomende gezondheid van mijnen zoon, die
vijftien jaaren oud was en van eene school buiten de stad kwam, moeten zij voorzeker
van mijne vrienden geweest zijn.
De Revolutie begon; mijn zoon wilde tot de andere partij overgaan, wierdt op de
grenzen in verzekering genomen, ontkwam met zeer veele moeite, en ik wierd te
Parijs in hegtenis genomen. Eene vrouw, bij welke ik 's avonds voor mijn zoons
vertrek had gegeeten, was zeer misnoegd over mijne zorgvuldigheid om zijn vertrek
voor haar te verbergen, waaromtrent zij mij van zeer goeden raad zoude gediend
hebben. Zoo dra zij meende regt te hebben om zich over mij te beklaagen, moest
ik denken dat zij van mijne vriendinnen was.
Kort naa mijn ontslag wierd ik van nieuws gevangen genomen. Ik ging er uit om
er wederom in te gaan; en telkens verdiepten zich mijne goede bekenden in
gissingen, om reden te geeven van mijne hegtenisse. De eene herinnerde zich met
aandoening mijne verbindtenis met een verdagt persoon, en onderzogt, of ik niet
bij ongeluk een bloedverwant of goed vriend van een aanzienlijk Emigrant was. Een
ander hadt hooren verhaalen, dat ik een landgoed had verkogt, waarvan het maar
al te waarschijnlijk was dat ik de verkooppenningen buitenslands had gezonden.
Een derde moest met leedweezen bekennen, mij gevaarlijke gesprekken te hebben
hooren voeren. Een vierde beschouwde mij als bekwaam om gewaagde stappen
te hebben durven doen. Zommigen, over eenige bijzonderheden van mijn gedrag
oordeelende, waren bevreesd dat ik aan eenig heimlijk komplot had deel genomen.
Voor het overige, eindelijk, allen dagten zich stomp over
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het uitdenken van beweegredenen van gevaar voor mij, en van ongerustheid voor
mijne vrienden; en alle deeze lieden zeiden dat zij van mijne vrienden waren.
Ik kwam eindelijk, even als alle anderen, uit de gevangenis, en gelijk veele anderen
als een bedorven man. Familiebetrekkingen hebben mij egter genoodzaakt, in de
groote waereld te blijven leeven; en het is inzonderheid sints dien tijd, dat ik met
zoogenaamde vriendschapsblijken overlaaden ben geworden. Mijn toestand gaat
mijnen vrienden dermaate ter harte, dat zij mij dien niet kunnen vergeeven. Zij
herinneren zich de onvoorzigtigheden, die zij beweeren de oorzaak van mijn bederf
te zijn, de gebreken van mijn karakter uitmeetende, hetwelk, naar hun zeggen, mij
zal beletten mijne zaaken te herstellen, met eene verzekerdheid, welke duidelijk
doet zien, hoe leed het hun doe, dat ik zoo ongelukkig ben; hunne strengheid in het
berispen van de geringste kosten, welke ik maak, bewijst hunnen ijver voor mijne
belangen; en niets anders dan een diep gevoel kan het zijn van het ongeluk van
mijnen toestand, dat veele lieden zich ergeren, dat zij mij denzelven zomtijds zien
vergeeten, en mij eene vrolijkheid verwijten, die schijnt te strijden met het pijnelijk
gevoel, welk ik hun veroorzaak. Eindelijk, zoo als het spreekwoord luidt: men bekijft
de ongelukkigen, opdat men hen niet behoeve te beklaagen; er zijn lieden, welken
hunne hoedanigheid van vrienden zoude verpligten, mij zoo sterk te beklaagen, dat
zij, om daarvan ontslagen te zijn, te raade zijn geworden, overal kwaad van mij te
spreeken. Zommigen spreeken niet meer tot mij, dan met eene soort van
agterhoudendheid, uit vreeze dat ik hun om iets zoude verzoeken, waarvoor zij niet
bang zijn zouden, indien zij niet van mijne vrienden waren; zij, die mij zouden kunnen
dienst doen, mijden mij met eene bedremmeling, uitwijzende dat zij van mijne
vrienden zijn; en indien zommigen, welke ik van tijd tot tijd nog zie, in hunne
verkeering met mij minder kieschheids betoonen, het is omdat men bij zijne vrienden
het zoo naauw niet neemt.
Hetgeen van een verleden geluk en van groote verlorene bezittingen overschiet,
komt genoegzaam op een uit. Veele vrienden, op welke men niet kan rekenen; veel
gelds omhanden, zonder het te kunnen bewaaren; veele schulden, geene
schuldeischers; veele zaaken, die u geen voordeel aanbrengen.
E.H.
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Twee uitsteekende vrouwlijke characters geschetst in Camilla en
Flora.
Character van Camilla.
CAMILLA is, met de daad, zodanig, als de Schrijvers menigmaal eene Vrouwe zich
verbeeld hebben; of liever, zij bezit eene vereeniging van die bevalligheden, om
welke te bevatten en te beschrijven zij zelden kieschheids en smaaks genoeg
bezitten. Te zeggen, dat zij schoon, bevallig, teder en inneemend is, is slegts
algemeen gesproken; 't is het meer bijzondere, 't geen ik wilde voordraagen.
CAMILLA is rijzig van gestalte, aan den ranken kant naast, bevallig, en boezemt
eene soort van eerbied in; de toon van haare stem is welluidend; zij kan noch opzien,
noch zich beweegen, zonder iets voordeeligs te vertoonen. Bijkans alles, wat
vrouwlijk uitmuntend mag heeten, bezittende, schijnt zij van alle die voordeelen
onbewust; en die onbewustheid verhoogt alle trekken. Zij is zedig, en wantrouwt
haare eigene gevoelens; nogthans bevat zij volkomen het onderwerp, waarover zij
haar gevoelen zegt, en beschouwt de voorwerpen uit het gepaste oogpunt. Geene
trotschheid, geen vooroordeel, geene verhaasting misleiden haar. Zij is
waarheidlievend, en oordeelt daarom regtmaatig. Indien er onderwerpen zijn, al te
duister of te ingewikkeld voor haar vrouwlijk verstand, dient haare onkunde deswegen
alleen om eene nieuwe schoonheid aan haar Character bij te zetten; deeze ontstaat
uit haare bekentenisse, en misschien zomwijlen uit het bezit dier onkunde zelve.
Het groot onderscheidend kenmerk van CAMILLA's verstand is Smaak; en wanneer
zij zich het meest over eenig onderwerp uitlaat, laat zij nogthans blijken, dat zij des
meer zou kunnen zeggen; en, door die ongezindheid om te zegepraalen, overtuigt
zij des te meer.
Bij het keurigst Verstand bezit CAMILLA de leevendigste aandoenlijkheid; dit straalt
door in ieder trek van haar gelaat. Is CAMILLA droefgeestig? Slaakt zij een zugt? Elk
is des aangedaan. Men vraagt, welk onheil haar wedervaaren is? En men ontdekt,
dat zij zugtte over het onheil van een ander, en is daardoor te meer bewogen.
De jonge, de beminnelijke CAMILLA zet bevalligheid bij aan elk gezelschap, waarin
zij zich bevindt, aan ieder kring, waarin zij verkeert. Waar zij verschijnt, is het, of
allen haare meerderheid gevoelen; en nogthans bezit zij, in gesprek geraakende,
de kunst om anderen eene geruststelling te geeven, welke zij voorheen niet kenden.
Zij paart met de keu-
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rigste welgemanierdheid eene zekere vrouwlijke vrolijkheid, zo vrij van gemaaktheid
als van stoutmoedigheid: altoos beleefd, nimmer laag, altoos onäanmaatigend, en
nogthans nimmer stuursch: want blooheid en agterhoudendheid zijn de uitwerkzels
van hoogmoed, maar al te dikwijls met den naam van zedigheid bestempeld. Ja bij
het keurigst oordeel voegt zij iets van eene bloozende beschroomdheid, welke slegts
dient om aan haaren oogslag iets meer treffends bij te zetten. Door deeze stille en
zich niets aanmaatigende verdiensten bedwingt zij de vermetelen en stouten, en
stopt den vloed van dat overheerschend geschreeuw, waarmede minder begaafde,
als zij een eenigzins hoogen rang in de maatschappij bekleeden, andere tot zwijgen
dwingen. - Ja allen bewonderen, allen eerbiedigen, allen beminnen CAMILLA.

Character van Flora.
Als gij een vrouwlijk Character ziet, 't geen gij bewondert en dat u volmaakt dunkt,
zult gij daaruit besluiten dat elk daarvan verschillend Character onvolmaakt is? Hoe!
zult gij eene verscheidenheid van schoonheid, bijkans even treffend, in de
kunsttafereelen van een CORREGIO, een GUIDO en een RAPHAëL erkennen, en zulks
aan de oneindig rijke Natuur ontzeggen? - ô Hoezeer verschillend van de
beminnelijke CAMILLA is de beminde FLORA!
In CAMILLA heeft de Natuur volkomene regelmaatigheid ten toon gespreid, en de
fraaije zagtheid van vrouwlijk schoon. In FLORA bekoort zij door iets kunstloos
treffends, eene bevallige onagtzaamheid, eene onbedwongene en nogthans
onbespreekbaare vrijheid. FLORA heeft iets oorspronglijks en haar bijzonder eigens,
iets bekoorelijks, 't geen niet wel te bepaalen valt; haar te kennen en haar te
beminnen, is dezelfde zaak; doch zij is niet bepaald te beschrijven.
FLORA is, wat haare gestalte betreft, eer treffend dan vol majesteit; haare
gelaatstrekken moeten veeleer voor treffend dan voor juist geregeld gehouden
worden; en haar voorkomen behaagt te meer, omdat het door geene strikte regelen
bepaald wordt, welke de kunst eenmaal vaststelde, of het gebruik invoerde. CAMILLA
stelt u voor den geest de volmaaktste muzijk, die immer werd zamengesteld; FLORA
den aangenaamen wildzang, zomtijds voortgebragt door het ongeregeld speelen
van den wind op de Eolische harp. CAMILLA herinnert u, als 't ware, aan eene
beminnelijke jonge Koningin; FLORA u aan haare nog beminnelijker Staatsjuffer. In
CAMILLA bewondert gij al het welvoeglijke der Bevalligheden; in FLORA alle de
aantrekkelijkheden der Liefde.
Kunstlooze aandoenlijkheid, losse der Vrouwen eigene vrolijkheid, en de
treffendste tederheid van ziel, zijn de uitstee-
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kende Charactertrekken in FLORA. Haar gelaat gloeit van jeugdige schoonheid, welke
alle kunst eer schijnt te verminderen dan te vermeerderen, eer te verbergen dan op
te luisteren; en terwijl CAMILLA u bekoort door het voegende haarer kleeding, betovert
u FLORA door de schijnbaare agtloosheid in haar gewaad.
Zo zeer verschillend zijn de schoonheden, welke de rijke Natuur in CAMILLA en
FLORA ten toon gespreid heeft! Nogthans, terwijl zij in deeze strijdigheid haar
vermogen om te behaagen ten toon gespreid heeft, toonde zij ten zelfden tijde, dat
waarheid en deugd altoos dezelfde zijn. Edelaartigheid en tederheid zijn de eerste
beginzels in de zielen van deeze beide haare gunstelingen, en werden nimmer in
eene hoogere maate bezeten dan door FLORA. Zij is juist zo oplettend op de belangen
van anderen, als zij zich over haare eigene luttel bekreunt; en schoon zij zich
onderwerpt aan eenig ongeluk, 't welk haar mogt beloopen, weet zij naauwlijks, hoe
het ongeluk van een ander te draagen. In deezer voege vereenigt FLORA in zich de
sterkste aandoenlijkheid met de leevendigste vrolijkheid; en beide worden zij, met
de betoverendste mengeling, in haar gelaat en houding uitgedrukt. Terwijl CAMILLA
u een eerbied inboezemt, welke u op eenen afstand, opgetoogen van bewondering,
houdt, verwekt FLORA het vuurigst, maar tevens kieschst verlangen. CAMILLA herinnert
u aan de deftigheid van DIANA; FLORA doet u denken aan de verrukkende
aandoenlijkheid van CALISTO. CAMILLA verheft u, als 't ware, tot de aandoeningen,
welke eene Engelin inboezemt; FLORA verlustigt u met het beminnelijkst denkbeeld
eener Vrouwe!

Ontdekking van eenige eilanden in de Zuidzee.
Don JAN BAPTISTA MONTEVERDE, Kapitein van het Fregat la Pala, behoorende aan
de Maatschappij der Philippijnsche Eilanden, van Manilla na Lima zeilende, ontdekte,
18 Februarij 1806, eene groep Eilanden, wier zuidelijkste op drie graaden
negenëntwintig minuten Noorder breedte, en honderd tweeënzestig graaden vijf
minuten Lengte ten Oosten van Cadix ligt. Deeze Eilanden, ten getale van
negenentwintig, beslaan eene uitgestrektheid van tien mijlen van het Noordoost na
het Zuidoost, en zijn door Kanaalen van één of twee mijlen wijd van elkander
gescheiden. Zij zijn laag, met bosschen bedekt, en worden van beeken doorstroomd.
De bewooners zijn zeer vreedzaam van aart. In het eerst naderden zij het fregat
ten getale van eenëntwintig, in twee praauwen verdeeld. Tot op een snaphaanschoot
genaderd
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zijnde, scheidden zij uit met roeijen, en booden, al roepende en onder het maaken
van teekens, den Spanjaarden kokosnooten aan. Het fregat gijde de zeilen en hees
de Spaansche Vlag op. Naardien dit bedrijf den Eilanderen eenigen schrik aanjoeg,
wierdt de Spaansche Vlag gestreeken, en een witte opgeheesen, terwijl men tevens
de praauwen toeriep en wenkte om nader te komen. Zij kwamen het fregat aan
boord, en de Eilanders gaven aan de Spanjaards kokosnooten, zonder daarvoor
iets terug te vraagen, doch zonder dat ook een van allen wilde overkomen. Thans
gaf hun de manschap van het fregat oude messen, ijzeren ringen, lappen rood
laken; en deeze weldaadigheid veroorzaakte zulk eene leevendige blijdschap en
dankbaarheid onder de goede lieden, dat zij straks hunne praauwen ontlaadden,
om aan de Spanjaards geschenken te doen; hunne netten, vischhoeken, fuiken,
hunne vaten van kokosnooten, die hun tot drinknappen dienden, hunne zeer groote
hoeden van bladeren van den palmboom, alles was in een oogenblik aan boord van
het fregat, en de Eilanders wilden op het laatst zich van de eenige klederen ontdoen,
welke zij om den middel droegen, om daarmede aan hunne weldoeners hunne
dankbaarheid te betuigen. Nog al waren zij over zichzelve niet voldaan, en beduidden
den Spanjaarden, dat zij zich na hun Eiland wilden begeeven, om van daar nieuwe
geschenken te haalen, verzoekende om hen af te wagten.
Deeze Indiaanen zijn groot en welgemaakt, kloek en vlug. Zij zijn olijfkleurig,
hebben platte neuzen, zwart en kroes, doch vrij lang hair. In elke praauw zat een
eerwaardig grijsaard, naakt gelijk de anderen, en die hun opperhoofd scheen te
zijn. Iet zonderlings was het, dat deeze beide grijsaards blank waren en een
arendsneus hadden. De Kapitein MONTEVERDE voegt er nevens, dat deeze Eilanders
in gelaatstrekken en honding veel gelijkheids hadden met de Indiaanen van de S.
Barthelemi-eilanden, en die van Cafa en Abictai, welke dezelfde Kapitein in den
jaare 1800 aandeedt.

De dappere generaal.
Zeker Fransch Generaal, wiens naam men hier niet noemen zal, omdat hij werkelijk
eenige verdiensten heeft, verschool zich eens, gedurende een vrij ernstig gevecht
met de Keizerlijken, in een koornmolen. De onder hem dienende Chef de Brigade
commandeerde, en won de Bataille. Na verloop van eenigen tijd bevond de laatste
zich in een gezelschap; hier werd onder andere gezegd, dat zijn Generaal zich, bij
die gelegenheid, met roem overladen had. ‘Neen!’ riep de Chef de Brigade, ‘maar
met meel.’
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